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 من قصص الخيال العلمي
 محمد مورو

 المدينة البيضاء
 

الرجـل   ..هكذا يكون االختيار   ..مبروك يا أستاذ فتحي   
 ..المناسب في المكان المناسب

لم يعرف فتحي إذا كان الزمالء يهنئونه على منصـبه          
الجديد في الشركة أم أنهم يلمحون لشيء ما، إنه يعرف جيدا           

 ،ه يؤدي عمله بصـورة طيبـة       وأن ،أنه بذل الكثير من الجهد    
وأنه يستحق منصب مدير قسم المبيـدات الحشـرية نظـرا           

 .لخبرته وكفاءته
شكرا لكـم   : رد فتحي على تهنئة الزمالء بدون اكتراث قائالً       

 .جميعا
ـ     ..لم تكن الترقية مفاجأة له     عى كان كثير من الزمالء يس

 ،جميعا، إن هناك من هو أذكى منـه        ؛ ولكنه كان أحقهم   إليها
 وهناك من هو حاصل على درجات       ،وهناك من هو أكفأ منه    

 ولكن منصب اإلدارة في هذا القسم يحتاج لمـا          ،علمية أعلى 
 .هو أكثر من الذكاء والكفاءة والعلم



 ٢

 إال أنـه    ، وبحث فتحي في نفسه عما هو أكثر فلم يجد شيًئا         
 إنني متأكد أننى لم أفعل شيًئا للحصول على         :عاد وقال لنفسه  

 ولم يتدخل أحـد     ،)محسوبية  (  فلم تكن هناك     ،نصبهذا الم 
من الكبار لصالحي ولم أدفع رشوة مقابل هذا أو حتى مجرد           

 إذن فال شيء هناك     ،كلمات إطراء أو نفاق للمسئولين الكبار     
  أو لمـاذا اختـارني     ،سوى أنني أسـتحق هـذا المنصـب       

 هذا في حد ذاته يؤكد أنه البد هناك شيء عندي           ؟المسئولون
 . والبد أنهم أدرى مني بنفسي،رفهال أع

وأستمر فتحي يحدث نفسه قائلًا إن بعض الـزمالء بـالطبع           
يلمح إلى أن اختياري في هذا المنصب جاء مجاملة لخـالي           

 وصحيح أن خـالي     ،ذلك المسئول الكبير في وزارة الصناعة     
كان له الدور األساسي في تعييني في هذه الشـركة بعـد أن             

 ،مال عقب تخرجي من كليـة العلـوم       ظللت أعوام ال أجد ع    
ولكن ذلك كان منذ فترة طويلة وهؤالء الزمالء ال يعرفـون           

 . ولم يعد له أي نفوذ،أن خالي قد أصبح على المعاش
 ، وأخبر زوجته بهذا الخبـر السـار       ،عاد فتحي إلى المنزل   

 ،فأظهرت قدرا كبيرا من الفرح جعل فتحي ينسى كل شـيء          
 وانتقـل الخبـر     ،جتـه وأوالده  ويعيش في حالة فرح مع زو     



 ٣

 وجاء إليه خالـه مسـرعا       ،بسرعة إلى أسرة فتحي وأقاربه    
 : وقال له خاله،ليهنئه

 لقد جاء الوقت لترد الجميل فأنا الذي عينتك فـي هـذه             -
 .الشركة

  و أنا رهن إشارتك،إنني مدين لك بهذا -
 وهـذا   ، المفروض اآلن أنك مدير قسم المبيدات الحشـرية        -

 ويمكنك  ،اج إلى كثير من المستشارين ذوي الخبرة      القسم يحت 
أن تصدر قرارا بتعيينى فى هذا المنصب أى مستشارا فـي           

 :فرد فتحي قائال.  وهذا أمر سهل جدا بالنسبة لك،هذا القسم
 ولكن أنت تعرف يا خالي أن هذا األمر يتطلـب شـروطًا             -

 !معينة
ـ         فعليك إذن - ي أن تجعل هذه الشروط ال تنطبق إال عل

 شخصيا 
 . ولكن الشروط المعروفة ال تنطبق عليك-

 ، وظهرت عليه عالمـات الغضـب      ،احمر وجه الخال  
 : أنت ولد عاق ثم استأذن في االنصـراف قائالً        :فهمس قائال 

ال تنس يا فتحي أن الشروط لم تكن تنطبق عليك عند تعيينك            
 كان هناك آالف الخريجين أمثالك لم يجدوا        ،في هذه الشركة  

ال مثلك في ذلك الوقت ؛ ألنهم لم يكونـوا علـى قرابـة              عم



 ٤

 وال تنس أنني تساهلت كثيرا مع تلك الشـركة          ،مسئول مثلك 
 .مقابل تعيينك

 كانت تلك الكلمات التي قالها الخال لفتحـي بمثابـة            
 فلم يستطع أن ينام في تلك الليلـة،         ،انفجار لألفكار في عقله   

داث يطـرق عقلـه     وشعر بشريط طويل من الذكريات واألح     
 نعم لقد حصل على الوظيفة في حين أن آالفًا آخـرين            ،بقوة

ظلوا بال وظيفة ؛ ألن خاله كان وقتها مسـئولًا كبيـرا فـي              
 وزارة الصناعة، لماذا لم يفكر في هذا األمر وقتها؟

 هل كان ذلك بسبب حاجته الشديدة إلى الوظيفة وحالـة          
مل بـرغم أنـه     اليأس التي كان يعيشها بسبب عدم وجود ع       

 ؟حاصل على بكالوريوس العلوم
 !؟ هل نسى كل شئ وقتها أم تناسى بسبب الحاجة
وهـذا   هل حقا تساهل خاله مع الشركة بسبب تعيينـه؟        

بالطبع تسبب في كثير من الضرر للمواطنين فضال عن أنـه           
  . غير شريفة– هي في حد ذاتها أمور –تسبب في أمور 

ية أمام اللًه حيث إنه كان      وهل يتحمل فتحي هذه المسئول    
 وظل عالقًا بذهنه ولم     ، كان السؤال مفاجًئا لفتحي    ؟السبب فيها 

 .يستطع أن يصرفه عن نفسه
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 وكان ذلك مدعاة للتفكيـر      ،حاول أن يجد لنفسه مخرجا    
في أمور حدثت أمامه أو سمعها ولم يلتفت إليها مثل أن خاله            

وتيسير التسويق  أمواال مقابل التساهل في شروط اإلنتاج        يأخذ
للشركة، وقد أصبح خاله ثريا جدا بسبب ذلك وامتلك قصرا           

 ولكن هذا   ،وعددا من السيارات ومبلغًا كبيرا في أحد البنوك       
 المسألة كانت   ،بالطبع لم يكن مقابل تعيين فتحي في الوظيفة       

 أي ال عالقة مباشرة بين      ،قبل تعيين فتحي وبعد تعيينه أيضا     
ن هذا التساهل، أكثر من ذلك فإنـه عنـدما          تعيين فتحي وبي  

خرج خاله إلى المعاش وحل محله موظف آخر فـي وزارة           
 ،الصناعة في نفس المنصب سلك مع الشركة نفس السـلوك         

 .وسلكت معه الشركة نفس السلوك
استراح فتحي لهذا التفسير وبدأ عمله في همة ونشـاط          

نـات  كمدير لقسم المبيدات الحشرية بأن طلـب جميـع البيا         
الخاصة باإلنتاج والتوزيع، وقرر أن يسلك في عمله سـلوكًا          
شريفًا وأن يعمل على تطوير اإلنتاج وزيادة التوزيع، وعقـد          

 .اجتماعا لرؤساء الوحدات لهذا الغرض
 :وبدأ حديثه معهم قائالً

 ،إن الشركة تعمل كما تعرفون في مجـال الكيماويـات         
تي تدخل في صناعة    وهى تنتج أنواعا شتى من الكيماويات ال      
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 واألسـمدة، والمطهـرات والمنظفـات والمبيـدات         ،الدواء
 ويهمنا بالطبع هنا أن نهتم بقسم المبيدات الحشرية         ،الحشرية

 واألرقام التي لدي تقول إن إنتاجنا في        ،الذي نعمل به جميعا   
مليـون جنيـه سـنويا، وقـد        ) ١٥٠٠(هذا القسم يصل إلى     

مليـون  ) ٢٠٠٠(تاج إلى   وضعت خطة للوصول بطاقة اإلن    
 وسوف أقوم بعمل تغييـرات فـي عـدد مـن            ،جنيه سنويا 

الموظفين للوصول إلى هذا المستوى، وسوف أوزع علـيكم         
 .ورقة عمل لكي يضع كل منكم تصوره في هذا اإلطار

وحصل الموجودون على نسخ من ورقة العمل، وانطلق        
 .كل منهم إلى موقعه

 بعـض األوراق    كان فتحي يجلس منهمكًا في دراسـة      
إن األستاذ محمـود    :  وقال له  ، ودخل عليه السكرتير   ،أمامه

 يمكنك أن تحدد له موعدا      : فقال فتحي للسكرتير   .يريد مقابلته 
بعد نصف ساعة من اآلن حيثما أنتهي مـن دراسـة تلـك             

 .األوراق
 

وفي الموعد المحدد دخل األستاذ محمود وقد حمل معه ورقة          
مكتب وجلس في مواجهة فتحي ثم      العمل التي وضعها على ال    

 :بدأ الكالم قائال
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  !إن هذه الخطة خطة ساذجة.. يا سيادة المدير-
ستفزت كلمات األستاذ محمود فتحـي فانفعـل وقـال          ا
 ؟ كيف:بسرعة

 إن ورقة العمل غير واقعية، حيث       :قال األستاذ محمود  
إنها خلت من المصاريف النثرية التي تدفع لمـوظفي وزارة          

مسئول الحفاظ على الصحة والبيئة مقابل التساهل       الصناعة و 
 .معنا

 . نحن ال نريد التساهل من أحد-
 بل ربما   ، في هذه الحالة تصبح تكلفة اإلنتاج عالية جدا        -

ألغينا قسم المبيدات الحشرية بالكامل، بل ربما الشـركة         
 .كلها

 ؟ كيف-
ألن هناك احتياطات صحية وبيئية وصناعية يجب أخـذها          -

 .العتبار عند اإلنتاج وهذه تزيد التكاليف كثيرافي ا
 ولكنني مصمم على مراعاة تلك االحتياطات مهما كانـت          -

 .واجب وطنيالتكاليف؛ ألن هذا 
 ألن مجلس إدارة    ، ربما يتسبب هذا في إقالتك من منصبك       -

الشركة لن يوافق على هذا، كما أن المنتفعين بهـذا الوضـع         
 .يع أحد مواجهتهاقوى كبيرة جدا ال يستط



 ٨

 . أنت تبالغ يا أستاذ محمود-
 هل سـمعت بالـدكتور      ، وأرجو أن تصدقني   ، أنا ال أبالغ   -

 ؟عماد
 ؟من هو الدكتور عماد -
  إنه أحـد أصحاب الضمير الذين طالبوا-

 ،منذ عدة سنوات بما تريده اآلن من احتياطات فـي اإلنتـاج         
هـب إلـى     وذ ،وكانت النتيجة أنه تم تلفيق قضية اختالس له       
 .المحاكمة وسجن عدة سنوات وفصل من عمله

 ؟ إلى هذه الدرجة-
 . وأكثر من هذا-
 ؟ هل تعرف عنوانه-
 . نعم-
 ؟هل يمكن أن تعطيه لي -
 حيث إنني ال أريد مشاكل، .. .ال أستطيع -

وعلى كل حال فإن المهندس أحمد يسـتطيع        . .إن لدي أوالد  
 .أن يوصلك إليه فهو صديق شخصي له

 وتخـبط فـي أحـد       ،ستاذ محمود مسرعا  انصرف األ 
 ويبدو أنه شعر بـالخوف لوصـول        ،الكراسي أثناء خروجه  
 .المناقشة إلى هذا الحد



 ٩

 وضغط فتحي على الجرس، فدخل في الحال السكرتير
 . أرجو أن ترسل في طلب المهندس أحمد-
  -؟لماذا -
 .ال شأن لك بهذا -

**** 
تـدل   بطريقة   ،دخل المهندس أحمد إلى المكتب مباشرة     

على أنه شخص عصبي ال يفهم في قواعـد التعامـل مـع             
 ؟ وقال مباشرة ماذا تريد يا سيادة المدير،المديرين

 ؟ أنت المهندس أحمد-
 . وأعمل في قسم شئون العاملين، نعم-
 !؟وما عالقة الهندسة بشئون العاملين -
أسأل نفسك هذا السؤال يا سيادة المدير، فأنا خريج كليـة      -

 وبمعنـى   ، وأعمل في شئون العاملين    ،يمياءالهندسة قسم الك  
 . أي مركون على الرف،أصح ال أعمل على اإلطالق

 ؟ هل تعرف الدكتور عماد-
 وهذا بالتحديد السبب في إحالتي إلـى        ، وهو صديقي  ، نعم -

 .قسم شئون العاملين
 ، أريد أن أذهب إلى الدكتور عماد-
 . أنت تفتح على نفسك بابا للجحيم-
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 .لى ذلك أنا مصمم ع-
 هل تعرف   ، حسن نلتقي على مقهى الزهور بشارع النخلة       -

 ؟هذا الشارع
 . نعم وليكن ذلك في تمام السادسة-

 وصل فتحى إلى المقهى المتفـق       –في السادسة إال ربع     
 فجـاءه   ،عليه، وجلس في أحد الكراسي في مواجهة منضدة       
 فطلـب   ،شخص يرتدى مالبس عمال المقهى ومسح المنضدة      

 . أن يحضر له عصير الليمونفتحي منه
 مالبسه  ، طويل القامة  ،كان ذلك الشخص زائغ النظرات    

 وكانت تبدو عليه مسحة مـن السـمو         ،نظيفة رغم تواضعها  
  ولم يعـرف فتـحى لماذا ظل يتابعه،برغم عمله المتواضع

 .بنظراته حتى عاد إليه بكوب الليمون
كانت الساعة قد جاوزت السادسة بقليل عنـدما ظهـر          

لمهندس أحمد يدخل من باب المقهى، وقد اتجه مباشرة حيث          ا
يجلس فتحي، وفي نفس الوقت جاء نفس العامل باتجاههمـا          

 :حيث صافح المهندس أحمد بحرارة قائال
 هل تخاف مني    ، لم أرك منذ عدة شهور     ؟ أين أنت يا راجل    -

 ؟إلى هذه الدرجة
 . فأنت تسبب لكل من يعرفك المشاكل، نعم-
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 هذا هو الدكتور عماد يـا أسـتاذ         ،ى فتحي قائالً  ثم التفت إل  
 .فتحي، وهو حاصل على الدكتوراه في الكيمياء

 بل األفضل أن تقول حاصل      :ضحك الدكتور عماد قائال   
 .على الدكتوراه في تقديم الليمون للزبائن

وهنا قال فتحي أهال بك يا دكتور عماد، أنا فتحي عبـد            
شـركة اإلخـالص    العال مدير قسم المبيـدات الحشـرية ب       

 .للكيماويات
 ؟ وماذا جاء بك إلى هنا-
 ؟أريد أن أتحدث معك في بعض أمور اإلنتاج -
 ؟هل تعرف عاقبة الحديث مع الدكتور عماد -
 إنه  ، وفكر فيما دفعه إلى هذا األمر      –صمت فتحي قليالً     -

حتى هذه اللحظة يسير وكأنه مسلوب اإلرادة وال يعرف         
 أن لديه تصميما هائلًا على       إال ؟إلى أين ولماذا يفعل هذا    

 هل  :االستمرار ثم توجه بالحديث إلى الدكتور عماد قائال       
 ؟يمكن أن نتحدث معك بعض الوقت

 . نعم-
 واتجه الدكتور عماد إلى أحد زمالئه العمال وطلب منه أن           -

 ثم عاد إلى حيـث يجلـس فتحـي          ،يحل محله بعض الوقت   
 .مكانـه إلى جوارهما وأحمد وأخذ
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 ؟مكان مالئم للحديث هل ال-
 . أو قل لم يعد عندي ما أخاف عليه، ليس لدي ما أخشاه-
 إنني أشعر بمسئولية أمام اهللا ثم الوطن في أن تكون           ، حسنًا -

طريقتنا في اإلنتاج في قسم المبيـدات الحشـرية مراعيـة           
 والبيئـة والمواصـفات الصـحيحة       ،لشروط الصحة العامة  

 .كصناعيا وأريد أن تساعدنا في ذل
 الحقيقة أن كل الشركة وليس قسم المبيدات الحشرية وحده          -

 .تستحق اإلغالق تماما وال فائدة منها
 ؟ كيف-
 ثم أنظر خلفك مـن النافـذة        ، أنظر أمامك من النافذة جيدا     -

 ؟ماذا ترى. المقابلة
 !؟ماذا تقصد يا دكتور عماد -
 إن شارع النخلة يفصل بين منطقتين مختلفتين تماما رغـم           -

أن إحداهما تسمى المنشية القديمة واألخرى تسمى المنشـية         
 في منطقة المنشية الجديدة تـرى المبـاني نظيفـة           ،الجديدة

 ، أو مقالب زبالة   ،والشوارع واسعة، وال تجد المجارى طافحة     
 ،وبالتالي فليس هناك بعوض أو ذباب أو صراصير أو غيرها         

ـ         ا فـي   وليس هناك حاجة الستعمال المبيدات الحشـرية، أم
 فإن الشوارع ضـيقة والمبـاني       ،المقابل أي المنشية القديمة   
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متسخة والمجارى طافحة وأكوام الزبالة في كل مكان والناس         
 وهذا يؤدي إلى وجود ذباب وبعوض وصراصـير         ،متكدسة

 ،كما يؤدي إلى انتشـار األمـراض      .. وغيرها من الحشرات  
بيـدات  وبالتالي فالمستهلك األساسي لما تنتجه شركتكم من م       

 .حشرية هم هؤالء الناس
وإذا كانت مبيعات قسم المبيدات الحشرية في الشـركة         

مليون جنيه ألدركنا أن هذا المبلغ ذاته الذي        ) ١٥٠٠(حوالي  
يدفعه هؤالء الناس سويا كان كفيال بتنظيف المنطقة أساسـا          
من الزبالة والمجارى وغيرهمـا وتعلـيم النـاس العـادات           

التالي لم يكـن هنـاك مجـال أصـال           وب ،الصحية المناسبة 
الستخدام المبيدات الحشرية حيث إنه لن يكون هناك ذباب أو          
بعوض أو صراصير أو غيرها، وبالتالي يغلق قسم المبيدات         

...  وكذلك يقل كثيرا استهالك الـدواء      ،الحشرية في شركتكم  
 .وهكذا

ولكن الحقيقة أن أصحاب هذه الشركات يتعمدون تجاهل        
حية لنشر األمراض المترتبة على تلوث البيئة؛       األسباب الص 

بعوادم المصانع، وكذا يتعمدون تعطيل كل المشروعات التي        
تستهدف القضاء على الزبالة والمجاري وغيرها حتى يظـل         

 .هؤالء الناس في حاجة إلى شراء منتجات هذه الشركات



 ١٤

 هذا كالم هام جدا ويجب أن تكتب تقريرا بهـذا المعنـى             -
 .إلى أكبر مسئولوترفعه 

 ومن أدراك أن يكون أكبر مسئول هو ذاته أكبر مساهم في            -
 !هذه الشركات

 أو ربما كان أصال ال يجرؤ على مواجهة أصحاب هـذه            -
الشركات حيث إنهم من القوة بحيث إنهـم قـادرون علـى            
 .اإلطاحة بأكبر مسئول إذا حاول مواجهتهم أو التصدي لهم

اضع بصورة أو بأخرى ألصحاب      ال تنسى أن العالم كله خ      -
 وهي  ،هذه الشركات العمالقة حيث إن لها نفوذًا في كل مكان         
 وفـي   ،شركات بال ضمير حيث تحرص على المنفعة المادية       

سبيل ذلك فهي تتعمد تلويث البيئة بالعوادم ؛ حتـى تـروج            
 وتتعمد تكديس الناس في مبان ضـخمة  ،منتجاتها من األدوية  

 وتتعمد  ،ي وأجهزة التكييف وغيرها   لتروج المصاعد والكبار  
إهمال المشروعات الصحية حتى يتفشى البعوض والـذباب        
والصراصير والفئران وغيرها حتى يظل الناس في حاجـة         

 .لشراء منتجات هذه الشركات
 . ولكن هذا السلوك قد يضر العالم كله-



 ١٥

 ، إنهم ال يهمهم إال مصلحتهم المباشرة وهم قصار النظـر          -
إنتاج األسلحة الذرية وغيرها قد يؤدي بالعالم إلى        أال تعلم أن    
 ؟كارثة بيئية

 !! هذا عالم مجنون-
 بل أنتم المجـانين وتسـتحقون الـذهاب إلـى مستشـفى             -

األمراض العقلية هكذا انطلقت صيحات عدد من الجنود الذين         
جاءوا باتجاه الدكتور عماد والمهندس أحمد واألستاذ فتحـي،         

 إن  :يهم، حيث قال تقرير الطبيـب     وفي لحظات تم القبض عل    
 !الثالثة مجانين

 وانتهى األمر بالثالثة إلى مستشفى األمراض العقليـة         
حيث خضع كل منهم لجلسات كهربائية متوالية على الدماغ ؛          

 .بهدف تخليصهم من الجنون كما يقول األطباء
 بنى من طابق واحد، يطل من جانبيين        ،في قصر جميل واسع   

 ،، بينما يمر من تحته أحد األنهار الصغيرة       على شاطئ البحر  
وحوله من جميع الجهات حدائق واسـعة تمتلـئ بأشـجار           

حمـراء  .. وأحواض الزهور ذات األلـوان البديعـة       ،الفاكهة
وصفراء وبيضاء في تشكيالت هندسية رائـعة وجد فتحـي         

 وقـد   ،وأحمد وعماد أنفسهم يجلسون علـى أحـد الموائـد         
 الطعام ما بـين لحـوم مشـوية         ازدحمت المائدة بألوان من   



 ١٦

وطيور شهية وعسل ولبن وتمر وفاكهة من شـتى األلـوان           
 وبها عدد كبير مـن الموائـد        ، كانت القاعة فسيحة   ،واألنواع

وقد جلس عدد من الناس على تلك الموائـد، كانـت ثيـابهم             
 ناضرة والجميـع تعلـو وجهـه        ، ووجوههم ،شديدة النظافة 

 .االبتسامة
حن نحتفل اليوم بوصـول ثالثـة       قال أحد الموجودين ن   

 وسوف يبـدأ الحفـل اآلن       ،أعضاء جدد إلى مدينتنا البيضاء    
 .بفقرة فنية هي استعراض الدرافيل

نظر الجميع باتجاه البحر فإذا بمجموعة مـن الـدرافيل          
 وتقـوم بعـدد مـن الرقصـات         ،تظهر في صفوف منتظمة   

 .والتشكيالت الفنية المبهرة التي تخلب األنظار
 ! ما أحلى وأروع هذا االستعراض:قال فتحى
 ؟ ولكن كيف وصلنا إلى هنا:قال أحمد

 . يجب أن نسأل أحد هؤالء الناس:قال الدكتور عماد
فتقدم إليهم أحد   .. ونظر الثالثة باتجاه المنضدة الرئيسية    

 نريد  ،نعم: الجالسين عليها قائال هل تحتاجون إلى شئ، قالوا       
 ؟نحن اآلن وأين ؟أن نعرف كيف وصلنا إلى هنا

 وهى مدينة تقوم علـى      ، أنتم اآلن في المدينة البيضاء     -
 .التوحيد والعدل والحرية والشورى
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 ولكـن   ، لم أسمع من قبل عن وجود مثل هذه المدينة         -
مرة أخرى كيف وصلنا إلى هنا؟ وكيف نشأت هذه المدينـة           

  ؟أصال
 ؟إن لهذا قصة طويلة -
 . نريد أن نعرفها-

 هناك مجموعـة مـن العلمـاء        منذ فترة طويلة كان    -
 فتعرضوا الضطهاد   ،والصالحين الذين حاولوا إصالح العالم    

 وال سـبيل إلـى      ، وشعروا أن العالم أصبح فاسدا جدا      ،شديد
 وأن تصرفات األشرار فيه سوف تؤدي إلى كارثة         ،إصالحه

كبيرة قد تؤدي بالعالم كله إلى الفناء ؛ بسبب طريقة اإلنتـاج            
سبب إنتاج األسلحة الذرية وأسلحة الـدمار        وب ،غير المسئولة 

 وذهب هؤالء إلى مكان بعـيد على شاطئ أحــد          ،الشامل
المحيطـات، وقرروا بناء مدينة جديدة يعـيش فيهـا كـل           

 وقد اعتمدوا علـى أحـدث العلـوم ؛          ،الصالحين في العالم  
وبسبب التوحيد والحرية والعدل والشورى تقدمت العلوم هنا        

ستخدمنا هذا التقدم في خدمة اإلنسان بالمدينة        وا ،تقدما كبيرا 
 .وشيًئا فشيًئا أصبحت المدينة بهذا الشكل

 هل أفهم من ذلك أنه ال توجد جـرائم أو تصـرفات             -
 ؟شريرة بهذه المدينة
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 فاإلنسان فيه الخير والشر، ولكنها قليلة       ، توجد بالطبع  -
ي  ونحن نطبق الشريعة اإلسالمية كنظام سياسي وقانون       ،جدا

واقتصادي هنا، وبواسطة الشريعة اإلسالمية نـتخلص أوال        
بأول من الشر، ونعيش في خير مستمر، والشريعة اإلسالمية         

 الذي يعلـم مـا      ،هي أصلح نظام ؛ ألنها من عند اهللا تعالى        
 .يصلح اإلنسان والمجتمع وما يفسدهما

 . حقا إن هذا صحيح-
 وهنا قال   ،وانطلق أذان المغرب من أحد المساجد القريبة      

 .لهم الرجل سنذهب اآلن إلى صالة المغرب بالمسجد القريب
 وكان الناس يتوافـدون مـن       ،خرج الثالثة إلى المسجد   

 كان مسجدا كبيرا قـد ارتفعـت        ،جميع الجهات إلى المسجد   
مئذنته إلى عنان السماء، وكـان مطليـا بـاللون األبـيض            

ه كان بسيطًا   وحوائطه نظيفة وأرضه من الرخام الالمع ولكن      
 .جدا

 وقال لهم علينا    ،وبعد أداء الصالة جاء إليهم نفس الرجل      
اآلن االنصراف لالستمتاع باستعراض الطيور الذي يحـدث        

 .ومرة في الصباح الباكر..مرة عند المغرب.. مرتين يوميا
 وجلسوا فوق   ،وانطلق األربعة حيث دخلوا حديقة قريبة     

مكان بالحديقة بينما كانت    السندس األخضر الذي كان فى كل       
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 وكانت الطيـور    ،األشجار والزهور من حولهم في كل مكان      
 ،المختلفة تأتي في جماعات بعضها ملون وبعضـها أبـيض         

وتقوم باستعراضات ورقصات وقد ارتفعت أصواتها بالغنـاء        
 .الجميل

  لم أر في حياتي منظرا بهذه الروعـة أو أصـواتًا بهـذا             -
 .الجمال

 وهى  ، اآلن إلى أعشاشها فوق األشجار     إن الطيور تعود   -
تشعر باألمان ؛ ألن أحدا ال يجرؤ هنا على االعتداء على     
كائن آخـر من إنسان أو حيوان أو طير ومـع الوقـت            

في قيامها  _ ألفت هذه الطيور ذلك األمان فكان لهذا أثر         
 .باالستعراضات بأجنحتها والغناء بأصواتها الجميلة

 ثم نذهب إلى النوم حيـث       ، العشاء  سنذهب اآلن إلى صالة    -
إننا ننام بعد العشاء ونصحو مبكرا لصـالة الفجـر، وهـذا            

 كما أنـه يزيـد اإلنتـاج        ،التنظيم يوفر لنا الكثير من الطاقة     
 .ويحافظ على الصحة

 حقا إن اهللا تعالى الذي فرض علينا الصالة ألوقاتهـا           -
ضـال   فال شك أن الصالة تنظم وقت اإلنسـان ف         ،حكيم خبير 

 .عن فوائدها األخرى
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 وتوضأ كل   ،في صباح اليوم التالي استيقظ الثالثة مبكرا      
 وعقب انتهاء الصالة عادوا     ،منهم وذهبوا للصالة في المسجد    

وتناولوا طعام اإلفطار المكون من اللبن وعسل        إلى المنزل، 
 .النحل والتمر، ثم صحبهم الرجل إلى جولة في المدينة

  !ما أروع منظر المدينة
 وكل شئ في المدينة أخضر،      ،إن األنهار في كل مكان    

فالحدائق في كل مكان واألشجار والزهـور وقـد انتظمـت           
 فهناك أحواض من الزهور     ،الزهور في ترتيب هندسي بديع    

وأخرى من الزهور البيضاء، وثالثة من الزهـور        . الحمراء
 .الصفراء

 وعطر الزهور ينتشـر     ، وبعضها تضم مختلف األلوان   
 أما األشجار فعلى جـانبي الطريـق، وعلـى          ،في كل مكان  

حواف األنهار الكثيرة التى توجد في كل مكان، وهناك أماكن          
 . وكل شئ في ترتيب بديع،تبدو وكأنها غابة من األشجار

إنني أالحظ أيضا أن الطرق ذاتها عبارة عن شـريط           -
وهـي مكسـوة    أخضر بين الحدائق والزهور واألشـجار،       

بالعشب األخضر، وتسير عليها السيارات والغريب أنهـا ال         
 .تفسد العشب األخضر
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 ألن عادم   ، نعم ال تفسد العشب األخضر     :قال لهم الرجل  
 .السيارات هنا عبارة عن ماء مقطر

كان البيوت تتناثر على الطريق، وقد تباعدت المسافات        
كلها مطلية   وكان كل بيت يتكون من طابق واحد فقط و         ،بينها

باللون األبيض، وكان اللون األبيض المعا مصقوال وكأنه لم         
 وكان بكل بيت حديقـة تخترقهـا        ،يرى الدخان أو الغبار قط    

األنهار، وقد بنيت البيوت نفسها فوق األنهار، حيث تتقـاطع          
 .األنهار في الشوارع وتحت البيوت في منظر بديع

-       ا كبيرا أن هناك عددا من خاليا النحل     إننى أالحظ أيض
 .في كل بيت وعلى جانبي الطرق وفي الحدائق

 وأيضا على رأس كل شارع مسجد كبير ملحـق بـه            -
مدرسة ومكتبة عامة ومرصد فلكى، وفي كـل مدرسـة          
معامل مجهزة إلجراء التجارب، وهناك عدد كبير مـن         

 .المالعب الرياضية
 ؟ ولكن كيف تحافظون على نظافة المدينة-
قة فإن هذا يرجع إلى عـدة عوامـل أولهـا            في الحقي  -

العادات النظيفة للسكان ؛ ألن النظافة كما تعـرف مـن           
اإليمان وثانيها أن نظام الطاقة هنا يقوم علـى احتـراق           

 .األيدروجين
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 ؟هل يمكن أن تشرح لنا هذا األمر -
 إننا نسـتخدم    ،إننا هنا نستخدم مصادر الطاقة الطبيعية      -

قشرة األرضـية، ورغـم أن هـذه        الطاقة المنبعثة من ال   
الطاقة هي من نوع الطاقة ذات المرتبـة الـدنيا التـي            
يصعب االستفادة منها، إال أن أحد علمائنا قد صمم جهازا          
لتحويلها إلى طاقة من نوع الطاقة ذات المرتبـة العليـا           

 وكذلك نسـتخدم الطاقـة      ،وبالتالي يمكن االستفادة منها   
هذه كلها نسـتخدمها فـي       و ، ثم طاقة األمواج   ،الشمسية

تحليل الماء من المحـيط إلـى عنصـرى األوكسـجين           
 .واأليدروجين عن طريق تحليل الماء كهربائيا

في المصـانع والمنـازل      ونستخدم الطاقة األيدروجينية  
إذ يترتب  .. وهذه الطاقة نظيفة   ،ووسائل المواصالت المختلفة  

يـق  على استخدام الهيدروجين كطاقة إنتاج المـاء عـن طر         
احتراق األيدروجين، أي أن عوادم المصانع واآلالت ووسائل        
المواصالت وغيرها هي الماء المقطر وهي تعود فتصب في         

 .تلك األنهار وهكذا
وكما ترون فإن المنازل واسعة ومتباعـدة جـدا مـن           

أي أننا ننتشر أفقيا    ..  وتكون من طابق واحد    ،بعضها البعض 
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 ويحافظ على نقاء الهـواء      ،دس وهذا يمنع التك   ،وليس رأسيا 
 .ويمنع انتشار األمراض

 كما أن بكل بيت معمال صـغيرا تصـب فيـه ميـاه             
 حيث يتم تحويلها إلى ماء نظيف مرة أخرى يصب          ،المجارى

في األنهار من جديد، والمخلفات العضوية تستخدم في إنتاج         
الطاقة من جديد عن طريق إنتاج البوتاجاز الذي يستخدم في          

 ثم تستخدم باقي المخلفات في مختلف       ، والتدفئة وهكذا  الوقود
 حيث هنـاك أيضـا      ، واألمر ذاته بالنسبة للقمامة    ،الصناعات

أو  بكل منزل معمل للتخلص من الزبالة وتحويلها إلى طاقـة         
 مواد صالحة لمختلف الصناعات 

 أي ال وجود للزبالة أو المجاري أو الدخان وبالتالي فال          
وال تلوث هوائي، وبالتالي فاألمراض      ،حشرات من أي نوع   

هنا قليلة جدا ولعلكم الحظتم قلة عـدد المستشـفيات وقلـة            
المرضى، أما وسائل المواصالت فهي تسير علـى شـوارع          

 و  ،مكسوة بالعشب األخضر، وتستخدم األيدروجين كوقـود      
تقوم بإنتاج الماء كعادم أي تروى العشـب األخضـر كلمـا            

 وبالطبع فإنـه    ،فظ عليه وال تفسده   سارت عليه، أي أنها تحا    
في عدم وجود أتربة حيث كل شـئ مغطـي باألشـجار أو             

ألننـا نسـتخدم      وعدم وجـود دخـان ؛      ،الزهور أو العشب  



 ٢٤

األيدروجين كطاقة فإن كل شئ يظل نظيفًا وال يتغير اللـون           
 .األبيض الذي طلينا به كل المباني هنا

 .اء لذلك السبب فالمدينة اسمها المدينة البيض-
 . نعم-
أن الناس هنا ذات وجوه ناضرة وأجسـام          إنني أالحظ  -

 .رشيقة
 نعم فهذا يرجع أولًـا إلـى نظـام الوقـت المـرتبط              -

باالستيقاظ المبكر والنوم المبكر، فنحن نبدأ يومنا بصالة        
 وبالطبع عدم السهر يحافظ     ،الفجر وننتهي بصالة العشاء   

حافظ على   كما أن المحافظة على الصالة ت      ،على الصحة 
رشاقة الجسم أضف إلى هذا النظـام الغـذائي وكثـرة           

 وكمـا   ،استخدام اللبن وعسل النحل والتمر في طعامنـا       
تعرفون فإن عسل النحل مثال يشفي الكثير من األمراض         

 .وهو غذاء جيد
يخرج ِمن بطُوِنها شَراب مختَِلفٌ َألوانُه ِفيِه ِشفَاء        [ حقا   -

 ].ِللَنَاِس
 ؟ نفهم من هذا أنه ال وجود للمرض في هذه المدينةهل -
 .ال بالطبع فالمرض موجود ولكن في أضيق الحدود -



 ٢٥

فما دام اإلنسان يحافظ على النظافة في مسكنه وملبسـه          
وما دام ال يوجد دخان أو زبالة أو مجـارى          . .وفي الشوارع 

 ومـا دام اإلنسـان      ،وما دام هناك عادات غذائية صـحيحة      
 ومـا دام يحـرص      ،ضة ويحرص على الصالة   يمارس الريا 

 .على تناول عسل النحل، فإن األمراض تكون في أقل الحدود
وبالمناسبة فإن لدينا أيضا العديد من      . .واستطرد الرجل 

 ولكننا نؤمن بالوقاية أوال، والطب لدينا متقـدم         ،المستشفيات
جدا، ونستعمل العالج الطبيعي أو العـالج بعسـل النحـل           

 الدواء في هذه المدينة في أقل الحدود، ألن الـدواء           واستخدام
به مواد كيمائية تضر الجسم أيضا ويحتاج الجسم إلى مجهود          

 .للتخلص منها وهذا يؤثر على الكبد مثال
**** 

 ،عاش الثالثة عدة أيام في تلك المدينة في سعادة كبيـرة   
فتارة كانوا يذهبون إلى المدارس أو المصانع أو التنزه فـي           

  أو االستمتاع بغنـاء العصـافير والطيـور        ،الحقول الواسعة 
واستعراضها في الصباح والمساء أو التمتع بمنظر الـدرافيل         
التي تقوم في عصر كل يوم بالخروج إلـى الشـاطئ مـن             

 وتقوم باستعراضات مسلية حيث تشعر هذه الدرافيل        ،المحيط
طئ  فتقوم باللعب بالقرب مـن الشـا       ،باألمان في تلك المدينة   
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بدون خوف، وأحيانًا كان الثالثة يذهبون إلى المسارح التـي          
تقدم مسرحيات هادفة أو مسلية بدون إسفاف، كما كانت هناك          
أجهزة الفيديو في كل مكان، وتوجد مكتبات مجانيـة لتقـديم           

 .الكتب أو أشرطة الفيديو المسلية أو التعليمية
وأن  ، إنني أالحظ أن كل الناس هنا يتعلمون       :قال فتحي 

 .التعليم ليس قاصرا على التالميذ
ورد عليه أحمد قائال نعم فالتالميذ يتعلمون منذ السـاعة          

 وهـم   ،السادسة في مدارس نظامية بها أجهزة علمية مختلفة       
يستخدمون هنا كل الوسائل التعليمية الممكنـة مـن أجهـزة           

 أو الذهاب في رحـالت علميـة،        ،عرض سينمائي أو فيديو   
س تتحول إلى مدارس مفتوحة منذ السـاعة        ولكن هذه المدار  

العاشرة حيث يأتي إليها جميع الناس للقراءة في المكتبات أو          
استخدام المراصد الفلكية لرؤية النجوم والكواكب أو لحضور        

 .الدروس في مختلف العلوم
قال الدكتور عماد معنى هذا أن النـاس تعمـل أربعـة            

ب للـتعلم فـي      ثم تذه  ،ساعات فقط في الحقول أو المصانع     
 .المدارس والمعاهد والجامعات

 . يبدو أن العلم هنا نوع من المتعة أيضا-
 !! ما أروع هذا النظام-
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فعقب . . ولكن الحظ أن الناس هنا يمتلكون وقتًا كبيرا        -
انتهاء التلميذ من الدراسة والعاملين من العمل مـا بـين           

لتعليم الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا، ثم ا       
المفتوح حتى صالة الظهر، وبعد أداء الصـالة يمكـنهم          
االستفادة بباقي اليوم في مختلف األنشـطة االجتماعيـة         

 .والتسلية
 ، إن كل واحد هنا مثلًا يمتلك سيارة وهى في الحقيقـة           -

ليست سيارة فقط بل هي سفينة فضاء وغواصة وسيارة         
 .في نفس الوقت

 .نه في الركوب معهيقود سيارته لنستأذ  هذا أحدهم-
 تفضلوا -
 . نحن سكان جدد في هذه المدينة-
إنني في الحقيقة أنوي الذهاب إلى قـاع        ،  مرحبا بكم    -

حيث األسـماك   . .المحيط للتمتع بمنظر البحر من أعماقه     
 وسـوف   ،الملونة واأللوان الجذابة واألعشاب البحريـة     

 .أصحبكم معي
الحدائق، ثـم    سار الرجل بسيارته مسافة بين الحقول و      

ضغط على زر عندما وصل إلى شاطئ النهر الكبير الـذي           
يشق المدينة والذي تتفرع منه أنهار كثيرة، فتحولت السيارة         
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 وأستمتع الجميـع    ،إلى يخت صغير سار به وسط مياه النهر       
 وعنـد   ، حيث كان منظر النهر رائعـا      ،بتلك الرحلة النهرية  

ا مـا ودخـل ميـاه       التقاء النهر بالمحيط أسرع الرجل شـيئً      
حيث سار مدة من الزمن حتى وصل إلـى مسـافة           ،المحيط،

 فضغط على زر آخر فتحولت السـفينة        ،بعيدة داخل المحيط  
إلى غواصة وبدأت تغوص في أعماق المحيط، وكان المنظر         

 .رائعا
 !!ما أروع قدرة اهللا وما أكثر الكائنات التي خلقها اهللا -
 . وسبحان اهللا، ال إله إال اهللا-

وتمتع الجميع بتلك الرجلة البحرية ثم بدأت الغواصة في         
 وعندما وصلت إلى السطح ضغط      ،الصعود إلى سطح البحر   

الرجل على زر فتحولت الغواصة إلى سفينة وهنا قال لهـم           
الرجل سوف نرحل اآلن في الجو وضغط علـى زر آخـر            
فتحولت السفينة إلى طائرة أخذت ترتفع فوق سطح البحـر،          

 وكـان منظـر     ،ى السحاب ثم جاوزت السـحاب     ورحلت إل 
 .السحب رائعا وقد تناثرت في الجو

 وكذلك منظر   ،وأخذ الجميع يتأمل منظر البحر من الجو      
األنهار والجبال، وعندما مروا فوق المدينة الحظ أحمـد أن          

وكأنها قـد رسـمت    . .المدينة منظمة بطريقة هندسية رائعة    
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هر من الجو في لـونين      بريشة فنان مبدع وكانت المدينة تظ     
 .فقط األبيض واألخضر
 لدي مفاجأة أخرى، سـوف تتحـول        :قال قائد الطائرة  

الطائرة اآلن إلى سفينة فضاء، فنتجاوز بها الغالف الجـوى          
ونصل إلى خارج األرض كلهـا ونتجـول فـي الكواكـب            

 .المحيطة باألرض
 إن هذا يستلزم أن نرتـدي مالبـس         :قال الدكتور عماد  

 .ء حتى ال نتأثر بالضغط الجويرواد الفضا
 ال داعي لهذا فمـا دمنـا داخـل السـفينة            :قال الرجل 

الفضائية فإننا ال نشعر بشيء ؛ ألن الضغط واألوكسجين تم          
عمل تجهيزات لها بحيث من يكون داخلها ال يشعر بالحاجة          
إلى ذلك، ولكن إذا أراد أحدكم الخروج من سـفينة الفضـاء            

فضاء يجب عليه في تلـك الحالـة        والتجول على قدميه في ال    
 وعلى كل حال فإن بالسفينة عدد من        ،ارتداء مالبس الفضاء  

 .المالبس الفضائية يمكنكم إذا أردتم استخدامها
تحولت الطائرة إلى سفينة فضاء وانطلقت بسرعة هائلة        
فتجاوزت الغالف الجوي لألرض، ثم أخـذت تبتعـد عـن           

 . كرة صغيرةاألرض شيًئا فشيًئا وبدت األرض وكأنها
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 فالنجوم الزاهية والكواكب الالمعـة      ،كان المنظر مذهالً  
 .تظهر في كل مكان

 وما األرض فيه إال كشيء صغير ، ما أوسع هذا الكون    -
 !جدا بالنسبة لباقي الكون

 . سبحان اهللا-
وبعد فترة من التأمل واالستمتاع من داخل السـفينة ارتـدي           

هم الرجل باب سفينة الفضاء      وفتح ل  ،الثالثة المالبس الفضائية  
ونزلوا إلى الفضاء على أن يعود إليهم الرجل بعد أن يكمـل            

 أخـذ الثالثـة     ،دورة كاملة حول األرض في مـدار معـين        
 وفـي الموعـد     ،يسبحون في الفضاء وشعروا بسعادة غامرة     

 وخلعـوا مالبـس     ،المحدد عادت السفينة إليهم ودخلوا إليها     
 ثـم تحولـت     ،ط إلـى األرض    ثم أخذت السفينة تهب    ،الفضاء

 ثم هبطت على    ،طائرة عندما دخلت الغالف الجوي لألرض     
 وتحولت إلى سـفينة بحريـة سـارت باتجـاه           ،سطح الماء 
 حيث تحولـت إلى سيارة برية ذهبت إلى المنـزل          ،الشاطئ

الذي يقيم به الثالثة، ونزلوا أمام المنزل وشكروا للرجل هذه          
 .الرحلة الطريفة

**** 
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 لقد طلبت موعدا مع أحد علمـاء المدينـة ؛           :قال أحمد 
 .ألنني أريد أن استفسر منه عن بعض األسئلة

 . حسنًا هيا بنا-
في مبني فخم من طابق واحد يكسوه اللون األبيض وقد          

دخل الثالثـة  ) علم اإلنسان ما لم يعلم(كتب عليه من الخارج    
حيث ساروا فى ردهة طويلة حتى وصلوا إلى مقر الـدكتور           

 .البارىعبد 
 . مرحبا بكم في مركز أبحاث المدينة-
 .شكرا لك -
 في الحقيقة فإن هناك العديد من مراكز البحث في هذه           -

 وهذا واحد منها، ونحن نهتم بالعلم اهتماما شديدا         ،المدينة
 وقد حققنا تقدما    ، فريضة –كما تعرفون   -حيث إن العلم    

ا سبقنا كـل البشر    بحيث إنن .. علميا هائالً في هذه المدينة    
على سطح األرض فى مختلف العلـوم وبمسافة كبيـرة         

 .جدا
 فـال   ، أود أن أسأل سؤاال يلح على      : قال الدكتور عماد   -

 ولكـن أال يمكـن أن       ،شك أن هذه المدينة شيء رائـع      
تتعرض لالعتداء والتدمير من إحدى الدول الشريرة التي        

 ؟تمتلك صواريخ عابرة للقارات وأسلحة نووية
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 في الحقيقة لقد أخذنا هذا في       : قال الدكتور عبد الباري    -
 ونظامنا دفاعي بحت، وهو يعتمد علـى أننـا          ،اعتبارنا

نطلق نوع من األشعة حول أجواء المدينة مـن جميـع           
 االتجاهات وهذه األشعـة 

تمنع تصوير المدينة أو االستماع إلى ما يـدور فيهـا بـأي             
ـ        اول الـدول األخـرى   وسيلة من الوسائل، وفي كل مرة تح

 ،معرفة مدينتنا أو استطالع أي شيء فيها فإن أجهزتهم تفشل         
 وكذلك كل أجهزة    ،وتعطيهم صورا زرقاء ليس فيها أي شيء      

 لدرجة أن خبـراء     ،التصنت السمعية والبصرية واإلشعاعية   
االستطالع في الدول األخرى تطلق على هذه المنطقـة مـن           

 .العالم اسم المنطقة الزرقاء
إذا حدث وتمكن بعضهم من رصـد المدينـة         . .لكن و -

 ماذا  ،وإطالق الصواريخ الذرية عليها ولو بطريق الخطأ      
 ؟يحدث عندئذ

بالل ( لقد احتطنا لهذا األمر أيضا، ولدينا مركز يسمى          -
يستطيع تحويل أي جسم معادى إلى جسم صغير        ) ١٤٥٠

 جدا وثقيل جدا ويدفنه فورا في أعماق سحيقة في بـاطن          
 .األرض
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الفكرة تقوم على أن األجسام أيا كان نوعها تتكون مـن           
ذرات، والذرة كما تعرفون تتكون من نواة بهـا عـدد مـن             
البروتونات والنيوتونات يدور حولها في مدارات واسعة عدد        

 من اإللكترونات وحجم الذرة بالنسبة إلي كتلتها
معنى إسقاط   كبير جدا، وبالتالي لو أمكن إلغاء الفراغ فيها ب        

اإللكترونات في النواة ألصبح حجم الذرة أقل عدة مليـارات          
من المرات من حجمها العادي وبالتالي تزداد كثافتها زيـادة          

 وهذا يجعلها قادرة على اختراق األرض والوصـول         ،هائلة
 .إلى مسافة بعيدة داخلها

يقوم بهذا األمر، أي أنه يجعـل       ) ١٤٥٠بالل  ( وجهاز  
قط في النواة وتتعادل مع البروتونات فتتحول       اإللكترونات تس 

إلى نيوترونات ويسمى الجسـم فـي هـذه الحالـة الجسـم             
 وبالتالي يخترق   ،النيوتروني، ويصبح صغيرا جدا وثقيال جدا     

 فإذا جاء جسم معـادي      ،أي شئ نظرا ألن كثافته عالية جدا      
يرصده ويتعامل  ) ١٤٥٠بالل  ( فإن مركز    ،من خارج المدينة  

عه ويحوله في الحال إلى جسم نيوتروني صغير جدا وثقيل          م
 جدا، ويقوده إلى خارج المدينة حيث يصطدم بـه بـاألرض          

 .فيغوص على أعماق سحيقة بداخلها
 . إن هذا الجهاز خطير جدا-
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 .وكل علماء العالم ال يعرفون عنه شيًئا
 .نعم نحن متقدمون عن كل البشر بمسافة بعيدة

 .لمدينة في حالة أمان تاموهكذا فإن ا -
 . نعم-
 ماذا عن الزالزل والبراكين وغيرها؟..  ولكن-
 هذه أمور بيد اهللا تعالى، ونحن نـدعو اهللا أن ينجينـا             -

منها، ونحن بالطبع ال نستطيع منعها، ولكننـا صـممنا          
المدينة بحيث إذا وقع زلزال أو بركان أو عاصفة قويـة           

 .تكون الخسائر أقل ما يمكن
هذه مدينة رائعة والحمد هللا أننا وصلنا إليها        : تحيقال ف 

 .نحن هنا سنعيش في سعادة حتى نموت
 ولكنني أرى أن من الواجب علينا أن نعـود          :قال عماد 

 ونحاول إصالحه ؛ ألن مـن األنانيـة أن نحـل            ،إلى بلدنا 
 .مشكلتنا نحن ونترك باقي شعبنا يعيش تحت وطأة الظلم

 .حير واهللا إن األمر م:قال أحمد
وارتفعـت   استمرت المناقشة بين الثالثة مدة طويلـة،      

 بين مؤيد للبقاء فـي المدينـة        ،أصواتهم على بعضهم بعضا   
 .ومعارض لهذا أو متردد بين الطرفين
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بل . .كان فتحي يري أن قوة الظلم في بلدهم كبيرة جدا         
 وأن كل   ، وأنه من المستحيل االنتصار عليها     ،في العالم بأسره  

ر أنهم سيتعرضون للسـجن والتعـذيب وربمـا         ما في األم  
 .اإلعدام بال جدوى

 وأخذ عماد يسـتدل     ، يكفينا شرف المحاولة   :وقال عماد 
بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على وجوب         
 الجهاد والنضال والمحاولة وعدم السكوت أو حل مشـكلتهم        

 .ئسةوحدهم فقط وترك باقي الناس تعاني من األوضاع البا
 وهنـا   ،وانضم أحمد إلى رأي عماد بعد مناقشة طويلة       

وجد فتحي أن من العار عليه أن يترك زميليه وأنـه مهمـا             
فإنه سيرجع معهما، ألن مـن العيـب أن         .. كانت المخاطر 

 وقد كانوا مجموعة واحـدة وأن مصـيره مـرتبط           ،يتركهما
 .بمصيرهما

 ؟ ولكن المشكلة اآلن كيف نعود:وقال فتحي
 . كما جئنا:دقال أحم
 ؟ وهل تعرف أصال كيف جئنا إلى هنا:قال فتحي

استقر رأي الثالثة على العودة إلـى بلـدهم األصـلي           
ومواصلة طريق النضال إلنقاذ الناس مـن الظلـم والقهـر،       
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وتوجه الثالثة إلى المركز الحكومي القريب مـنهم وطلبـوا          
 .مقابلة المسئول فسمح لهم بذلك على الفور

 . إلى بلدنا األصلي نريد العودة-
 هذا من حقكم ؛ ألننا هنا ال نكره أحدا على البقاء بدون         -

 .إرادته، فاألمر هنا قائم على الحرية تماما
 ؟وكيف نعود -
 يمكنكم الذهاب إلى مركز أبحاث الفوتـون بالمدينـة          -

 .لتدبير أمر العودة
توجه الثالثة إلى مركز أبحاث الفوتون بالمدينة، والتقوا        

 وتحدثوا معه بشأن رغبتهم في الخـروج        ، العلماء هناك  بأحد
 .من المدينة والذهاب إلى بالدهم األصلية

في الحقيقـة   : وكان يسمى الدكتور حسين    قال هذا العالم  
إن األمر اآلن في غاية الصعوبة، فالقصة مـن أولهـا أننـا             
نرصد كل العالم من حولنا فـإذا وجـدنا شخصـا تعـرض             

حاول إنقاذه عن طريق إحضاره إلـى       الضطهاد شديد فإننا ن   
المدينة، ولكي يتم هذا سرا وبدون أن يعرف أشرار العـالم           
شيًئا عن مدينتنا فإننا نحاول إحضار هـؤالء األشــخاص          
بطريـقة ال يـدرى عنها اآلخرون شيًئا، ومن الطبيعـي أن          
الناس المضطهدين يكونون عادة في السجون أو مـراقبين و          
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م من بالدهم بالطريقة المعروفة حيـث       من المستحيل خروجه  
 .سيمنعهم حكامهم من ذلك

ونحن نلجأ إلى طريقة جديدة ال يعرف البشر اآلخرون         
حيث نقوم بتحويل أجسامهم إلى طاقة كهربائية ثم         عنها شيًئا 

 ثم عند وصولهم نقوم بعكس      ،إرسالها على موجات ميكرونية   
 .العملية فتعود أجسامهم كما كانت

 إنني أعـرف أن بعـض المراكـز         : عماد قال الدكتور 
العلمية المتقدمة في إحدى الدول تستطيع أن تقوم بهذا األمر          

 .أيضا
 ولكـنهم يفعلـون ذلـك فـي       ، نعم :قال الدكتور حسين  

جسيمات صغيرة جدا، ولكنهم ال يستطيعون أيضا استعادة كل       
 أي أنهم مثال لو قاموا      ،منه% ٥ بل فقط حوالي     ،كتلة الجسيم 

يل هذا الكوب إلى طاقة حرارية ثم طاقة ميكانيكية ثـم           بتحو
طاقة كهربائية ثم موجات ميكرونية ثـم حـاولوا اسـتعادته           

 ،لحالته المادية فسيحصلون فقط على قطعة زجاج صـغيرة        
وليس كوبا كامال وتضيع باقي الكتلة في عمليـات التحـول،           
 وهذا هو الفرق بين تقدمنا العلمي وبين مستوى العلوم عنـد          

 .باقي البشر
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 حسنًا أعيدونا بنفس الطريقـة، أي كـرروا         :قال فتحي 
 .معنا األمر دون أن يشعر أحد

 المشكلة هنا هي أن أجسامكم لـن        :قال الدكتور حسين  
تستطيع احتمال هذا األمر مرة أخرى، وبالتالي فليس أمامكم         

 .إال طريق العودة بالطرق المعتادة
 تلـك السـيارات     قال أحمد يمكنكم تزويدنا بسيارة من     

 .الغريبة المنتشرة هنا
 إننا نحرص أال تصل أيا من أدواتنا        :قال الدكتور حسين  

أو منتجاتنا إلى مكان آخر في األرض حتـى ال يدرسـونها            
ويعرفون أسرارها، وهذا خطر علينـا بـالطبع، وكـل مـا            

 ثـم   ،نستطيع القيام به اآلن أن نوصلكم إلى خارج المدينـة         
 .نترككم وشأنكم

الدكتور عماد حتى ولو وصلنا إلى بالدنا سيرا على         قال  
وصحيح أننا سنواجه مصاعبا ضخمة في      ..األقدام فلن نتراجع  

 . بل ربما نموت قبل أن نصل ولكننا لن نتراجع،الطريق
وفي صباح اليوم التالي، صلى الثالثة الفجر في مسـجد      
المدينة الكبير، وودعوا أهل المدينة وشكروهم علـى حسـن          

 .هم وبدءوا رحلة العودةضيافت
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 من قصص الخيال العلمي
  محمد مورو-د

 ناطحة السحاب الرمادية
)١( 

كان الدكتور سليمان الحاصل على الدكتوراه في الهندسة        

 بينمـا كانـت عيـون       ،الكهربائية يتحدث بانفعال وحمـاس    

 .الحاضرين تتابعه باهتمام

 إن الجهاز الذى أقدمه لكـم اليـوم         :قال الدكتور سليمان  

 بل وفي عـالم     ،را في عالم الصناعة   سوف يحدث انقالبا كبي   

 ،لقد استغرق تصميم هذا الجهاز ثماني سـنوات       .. االقتصاد

وساهم في العمل فيه عدد كبيـر مـن علمـاء الرياضـيات             

 ثم اسـتطرد الـدكتور      ،والطبيعة والهندسة بمختلف فروعها   

باعتبـاركم  - وإنني أتشرف اليوم أن أقدم لكم        :سليمان قائالً 

 وزارات البحث العلمي والطاقة والصناعة      اللجنة المشكلة من  

 هذا الجهاز بهدف إقنـاعكم بتـدبير االعتمـادات          -والري  

 ،الالزمة إلنتاج هذا الجهاز وتعميمه في جميع أنحاء الـبالد         



 ٦

وال شك أن خبراتكم العلمية وكفاءاتكم في مجاالتكم سـوف          

 .تساعد على تفهم أهمية هذا الجهاز لمستقبلنا

ان إلى الجهاز الذي كـان موضـوعاً        ونظر الدكتور سليم  

 كما تعلمون جميعا فإننا     : وقال ،على منضدة أمام الحاضرين   

 ولكـن هـذا     ، وليس لدينا بالطبع مشكلة طاقة     ،دولة بترولية 

 أما بالنسبة للمستقبل البعيـد فـإن        ،بالنسبة للمستقبل القريب  

البترول سينفد في يوم من األيام وعلينا أن نستعد لمثل هـذا            

ومن ناحية  . . وإال فإننا سنواجه مشكلة صعبة     ،يوم من اآلن  ال

ثانية فإن الموارد المالية التي تأتي من تصدير البترول يجب          

 أي يجـب    ،أن نحافظ عليها لتأمين المستقبل بعد نفاد البترول       

أن نستفيد بها في بناء قاعدة زراعية وصناعية تكون مصدرا          

 .للموارد وتلبية الحاجات في المستقبل

 -وهو جهاز تحويل الطاقة     -وهذا الجهاز الذي أقدمه لكم    

باإلضافة إلى العديد من    .. يحقق هذين الهدفين في وقت واحد     

 .األهداف األخرى

ركز الحاضرون عيونهم على الجهاز بينما استمر الدكتور        

 – إننا كما تعلمون بلد صـحراوي        :سليمان يتابع حديثه قائالً   
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 بل ودرجـات الحـرارة      ، العام ولدينا الشمس المشرقة طوال   

درجـة   ) ٤٥ – ٣٠(تتراوح في معظم أنحاء بالدنـا بـين         

 وكما تعلمون فإننا    ، أي أن الجو حار معظم أيام العام       ،مئوية

نستخدم أجهزة التكييف لتبريد الهـواء فـي كـل البيـوت            

والمصانع وغيرها، وبالطبع نحن     والسيارات ودوائر الحكومة  

 مليارات من الـدوالرات سـنويا       ننفق كحكومة وكأفراد عدة   

 ولعـل   ،لشراء أجهزة التكييف التي نستوردها من الخـارج       

الوظيفة األولى لهذا الجهاز هـي االسـتغناء عـن أجهـزة            

  ؟ كيف يتم ذلك:واآلن سأشرح لكم. التكييف

الجهاز الموجود أمامكم يقوم بامتصاص الحرارة وتحويل       

إذا تم تثبيت هذا الجهاز      ف ،الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية    

 فإنـه يقـوم بامتصـاص الحـرارة         – مثالً   –بأحد المنازل   

 فإذا كانت درجة الحرارة فـي       ،وتحويلها إلى طاقة كهربائية   

والمطلوب تخفيضـها   ..درجة مئوية  ) ٤٠(هذا المنزل مثالً    

درجة مئوية مثالً فـإن الجهـاز عـن طريـق            ) ٢٠(إلى  

 تتناسب  ،مية من الحرارة  الحسابات المعقدة يقوم بامتصاص ك    

 أي إذا كان حجم     ،مع حجم المكان ودرجة الحرارة المطلوبة     
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فإن الجهاز   ) ٤٠(مترا، ودرجة حرارته     ) ٣٠(المكان مثالً   

درجة مضروبة   ) ٢٠(يقوم بامتصاص طاقة حرارية تعادل      

 وبالتالي يخفض درجة حرارة هذا المنـزل        ٢متر ) ٣٠(في  

 ،يقوم بمهمة جهـاز التكييـف      أي   ،درجة مئوية  ) ٢٠(إلى  

وبالتالي يوفر علينا ثمن هذا الجهاز والطاقة المستخدمة فـي          

 بل إن الطاقـة الحراريـة التـي         ، ليس هذا فحسب   ،تشغيله

امتصها الجهاز يحولها فورا إلـى طاقـة كهربائيـة يمكـن            

توصيلها إلى كل مكان بالمنزل واسـتخدامها بالتـالي فـي           

 تشغيل مختلف األجهـزة التـي       اإلنارة، أو طهو الطعام، أو    

 بل ويمكن بإدخـال بعـض       ،تعمل بالكهرباء في هذا المنزل    

التعديالت استعمال هذه الطاقة الكهربائية المتولدة في تنقيـة         

 ثم استعمالها مرة أخـرى أو الـتخلص مـن           ،مياه المجاري 

 .القمامة وغيرها من األغراض

 وحاصـل   -وهو مندوب وزارة النقل   -قال الدكتور سعد    

 بالطبع يمكن استخدام    :على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية    

تكييف السـيارات والقطـارات والشـاحنات        هذا الجهاز في  

وغيرها، بل ويمكن تصميم وسائل النقل المختلفة من سيارات         



 ٩

وقطارات وشاحنات وسفن وطائرات ؛ بحيث تعمل بالكهرباء        

 بالطاقـة   أي يمكن استخدام هذا الجهاز في مد تلك الوسـائل         

 .الكهربائية لتسييرها

 . هذا صحيح بالطبع:قال الدكتور سليمان

 مندوب وزارة الصناعة وهـو      -وهنا انبرى الدكتور فهد     

 ويمكـن   : قـائالً  -حاصل على الدكتوراه في هندسة اإلنتاج       

أيضا إنتاج أجهزة أكبر من هذا الجهاز لتكييف جو المصانع          

 بل يمكن اسـتخدام هـذه       ...ومدها بالطاقة الكهربائية أيضا   

الطريقة في عمليات تعدين وتصنيع واسعة للمعـادن التـي          

 . وبالتالي نقيم نهضة صناعية كبيرة،تزخر بها بالدنا

 وهذا صـحيح   :وقال فحرك الدكتور سليمان رأسه موافقًا،    

 .أيضا

وهو مندوب وزارة الري    -وأضاف الدكتور عبد اللطيف     

ويمكـن  :  قائلًا –واني  وحاصل على الدكتوراه في هندسة الم     

بأجهزة ذات قدرة أكبر إنتاج كميات هائلـة مـن الكهربـاء            

الالزمة لعمل تحليل كهربائي للمياه المالحـة مـن البحـار           

 وبالتالي تحليـة تلـك الميـاه        ،والخلجان التي تحيط ببالدنا   
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 مما يحول الصحراء إلـى      ،واستخدامها في أغراض الزراعة   

 .واحة خضراء

 هذا أفضل استخدام    ، اهللا أكبر  :مان قائلًا فصاح الدكتور سلي  

 .لهذا الجهاز

 : خبير البترول الحديث قـائالً     –واستدرك الدكتور سعيد    

ولكن هذا الجهاز ربما يدمر اقتصاديات البتـرول بأكملهـا،          

 .وهذا يضر باقتصادنا بالطبع

مندوب رئاسة مجلـس الـوزراء       فانبرى الدكتور فيصل  

 وال يجـب أن     ، يوم من األيـام     إن البترول سينفد في    :بالقول

نعطل نهضة بالدنا لمجرد أننا نحصل على عائد كبير مـن           

 بل ويمكن توفير البترول واستخدامه في إنتاج        ،البترول اليوم 

 :البتروكيمائيات بدالً من استخدامه كوقود، ثم أضاف قـائالً        

إنني شديد الحماس لهذا االكتشاف، وسوف أكتب تقريرا إلى         

 لسرعة رصد االعتمادات الالزمة للبدء فـي        مجلس الوزراء 

 وأرجو من كل واحد منكم أن يكتب تقريرا         ،إنتاج هذا الجهاز  

 ،عن إمكانيات االستفادة بهذا الجهاز كل في مجـال عملـه          
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وسوف أرفق هذه التقارير معا وأقدمها إلى رئـيس مجلـس           

 .الوزراء في أقرب فرصة

صـيليا للجهـاز     لقد أعددت رسما تف    :قال الدكتور سليمان  

 وصورت مـن تلـك التقـارير        ،وتقريرا وافيا عن أغراضه   

والرسوم عدة صور، وسوف أعطي كل واحد منكم صـورة          

من الرسوم والتقارير بهدف االطالع عليها وإبـداء الـرأي          

 ولكنني احتفظت فقط بالحسابات المعقدة التي يقوم عليها         ،فيها

 ،ها لتشغيل الجهاز  عمل الجهاز، وهي بالطبع حسابات البد من      

 وسوف أقوم بتسـليمها شخصـيا       ،وال يمكن أن يعمل بدونها    

 وهذا بالطبع لـدواعي الحـذر       ،للسيد رئيس الوزراء بنفسه   

 ولكن المـؤمن    ،والحيطة، فكما تعرفون أنني أثق فيكم جميعا      

 ومن دواعي الفطنة أال تكـون هـذه الحسـابات         ،كيس فَِطن 

 الوزراء شخصيا، حتى ال     معروفة أو موجودة إال لدى رئيس     

تقع في أيدي الدول األخرى أو الشـركات العمالقـة التـي            

بالطبع لها مصلحة في استمرار تخلفنا االقتصادي والصناعي        

 وأن نظل سـوقًا لمنتجاتهـا مـن الصـناعات           ،والزراعي

 .والمحاصيل وأجهزة التكييف بالذات



 ١٢
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م في  وبالطبع أنتم تعرفون ضرورة أن يظل ما حدث اليو        

 -إن شاء اهللا تعـالى    -طي الكتمان حتى يتم تنفيذ المشروع       

ألنه لو علمت تلك القوى المستفيدة من استمرار األحوال على      

ما هو عليه اآلن بأمر هذا الجهاز فسوف تفعل كل شئ مـن             

 .أجل منع إنتاجه واستخدامه على نطاق واسع

 أبدى الجميع موافقتهم على كالم الدكتور سليمان وانتهـى        

 . وخرج كل واحد منهم إلى حال سبيله،االجتماع

عاد الدكتور سليمان إلى مكتبه بمركز بحوث الطاقة التابع         

 كان يشعر بالسرور والراحـة ؛ ألن        ،لوزارة البحث العلمي  

المجهود الكبير الذي بذله مع معاونيه قد دخـل إلـى حيـز             

 وشعر أن اهللا راٍض عنه؛ ألنه بذل جهده وعلمه فـي            ،التنفيذ

 .سبيل تحسين أحوال البالد والعباد، بل واإلنسانية كلها

الذين ساعدوا الدكتور فـي هـذا       -وتوافد كل المعاونين    

 إلي مكتبه لمعرفة ماذا حدث في اجتماع اللجنـة    -االكتشاف  

 وأخذ كل واحد مـنهم مجلسـه        ،المكلفة ببحث هذا االكتشاف   

 .على مائدة االجتماعات
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 وهنا قال   ،ن تعبر عما حدث    كانت ابتسامة الدكتور سليما   

أستاذ الرياضيات، وهو أحـد الـذين       -الدكتور عبد العزيز    

 ابتسـامة الـدكتور     :-أعدوا الحسابات الالزمة لعمل الجهاز    

 .سليمان تعبر عن نجاحه في إقناع اللجنة بفائدة الجهاز

 الحمد هللا إن اهللا     :قال الدكتور صالح الدين أستاذ الفيزياء     

 .ن عمالًال يضيع أجر من أحس

 . الحمد هللا:فردد الحاضرون في صوت واحد

وهنا انبرى الدكتور أسامة وهو متخصص في الحاسبات        

 .يجب أن نحتفل بهذه المناسبة: اآللية قائالً

 ولكـن  ، إن االحتفال أمـر طريـف    :قال الدكتور سليمان  

 فكما تعرفـون أن هـذا       ، لم تنته بعد   -في نظري   -المسألة  

اعية وصناعية هائلة لبالدنا، وهـذا  الجهاز سيحقق نهضة زر  

 ،ال يروق لكثير من القوى الدولية التي ال تريد لنا النهضـة           

 أمام  - مثلًا   -وهذا الجهاز أيضا سيغلق سوق أجهزة التكييف      

الشركات المنتجة ألجهزة التكييف، وسيغلق أسـواقًا كثيـرة         

للبضائع الزراعية والصناعية أمام العديـد مـن الشـركات          

هذه الشركات وتلك الدول سوف تحاول عرقلة هذا        والدول،و
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 حتى ولو أدى األمر إلـى ارتكـاب         ،المشروع بكل الوسائل  

 .الجرائم

 المطلوب إذن   :قال الدكتور فتحي أستاذ الفيزياء الحرارية     

منع أخبار هذا الجهاز من التسرب إلى اآلخرين ؛ حتـى ال            

 .يستفيد به اآلخرون قبلنا

لف معك يا دكتور فتحي في هذا        أخت :قال الدكتور سليمان  

 ،الشأن، فمن المستحيل منع تسرب أخبار هذا الجهاز قطعـا         

خرج إلى حيز التنفيذ فـإن كثيـرا مـن األيـادي             إن األمر 

 وبالتالي فمن الصعب جدا منع تسرب األخبار عنه،         ،ستتداوله

 نؤمن بحق كل البشر     :ومن ناحية أخرى فإننا من حيث المبدأ      

 بل نسعى إلى تقديم علومنـا       ،من منجزات العلم  في االستفادة   

إلى اآلخرين ؛ ألن حجـب العلـم جريمـة فـي الشـريعة              

 – تعـالى    – ونحن كمسلمين مأمورون مـن اهللا        ،اإلسالمية

 وليس حجبه، ويأثم كل من حجـب علمـا مـن            ،بنشر العلم 

 إن ما أخشاه ليس قيام اآلخرين باالستفادة مـن هـذا            ،العلوم

يام البعض بعرقلة إنتاج هـذا االكتشـاف         ولكن ق  ،االكتشاف



 ١٥

 ، ولهم في ذلك وسائل كثيرة كالضغوط السياسية       ،واستخدامه

 . أو حتى اغتيال العلماء،أو الرشوة

 إنني أتوقـع أن ينصـب       :واستطرد الدكتور سليمان قائالً   

مجهود القوى الشريرة في قتل العلماء الذين ساهموا في عمل          

حصول على تصميمات هـذا      وكذلك ال  ،واكتشاف هذا الجهاز  

 ويجب بالتالي أن    ،الجهاز وحرقها أو حتى االحتفاظ بها لديهم      

 .نحتاط لهذا األمر

 أقترح إذن أن نقوم بوضع التصميمات       :قال الدكتور أسامة  

والحسابات الخاصة بهذا الجهاز علـى أقـراص الحاسـبات          

 وتوزيع تلك النسخ على كـل       ، ثم نسخها آالف النسخ    ،اآللية

وبالتالي يصبح مـن الصـعب      .. ألبحاث والجامعات مراكز ا 

 .جمعها جميعا وإعدامها

 يجب  : وأضيف إليه  ، أوافق على هذا   :قال الدكتور سليمان  

تصوير كل خطوات العمل واألوراق والحسابات والرسـوم        

الخاصة بالجهاز عدة آالف من الصور وتوزيعها على كـل          

 وكـذلك   ،العلماء واألساتذة بالجامعات ومراكـز األبحـاث      
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أقراص الحاسبات اآللية التي تحتـوى علـى التصـميمات          

 .والحسابات

 و يجب إعطاؤها أيضا لكـل طالبنـا         :قال الدكتور فتحي  

 .بالجامعات حتى يستحيل ضياع هذه األصول

 باإلضافة إلى   -أيضا– و يجب    :قال الدكتور صالح الدين   

 كل هذا أن نقوم بشرح فكرة الجهاز وتصميماته وكل حساباته         

ألكبر عدد ممكن من األساتذة والطالب حتى يستحيل مـوت          

 .فإذا قتلوا عالماً ظهر آخر وأكمل المهمة وهكذا، الفكرة

 .بارك اهللا فيكم، على بركة اهللا: قال الدكتور سليمان

)٣( 

أحياء مدينـة نيويـورك      في حي وول ستريت وهو أحد     

 وكانـت  ،كانت توجد ناطحة سحاب ضخمة ذات لون رمادي     

 بها شبابيك صغيرة قليلة العدد، حتى تبدو تلك البنايـة           توجد

 وكانت  ؟ماذا يدور بداخلها  :ال يعرف أحد  ..وكأنها كتلة صماء  

توجد ناطحات سحاب أخرى، وبنايات أقـل ارتفاعـا علـى           

 ومعظم تلك البنايات كانت عبارة      ،جانبي هذه البناية الضخمة   

ـ        ركات عن مكاتب للبورصات العالمية والبنوك ومكاتب الش
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  وحـي وول سـتريت نفسـه       ،العمالقة ورجال األعــمال   

معروف يحي التجارة واألسهم واألموال في الواليات المتحدة        

 بل ربما كان هذا الحي هو أهم مراكز المال فـي            ،األمريكية

 .العالم بأسره

 كـان كـل شـئ       ،في تلك البناية الضخمة الرمادية اللون     

اية أو الخروج منهـا      فال أحد يستطيع دخول تلك البن      ،غامضا

أو استعمال المصاعد أو فتح أحد األبواب إال بعد معرفة رقم           

 . بل ربما من ساعة إلى ساعة،خاص يتغير من يوم ليوم

 والتي كسـيت    -القاعات الضخمة بتلك البناية      في إحدى 

 وتتناثر في جوانبها الكثير من      ،حوائطها بمادة عازلة للصوت   

لتليفزيون والتلكس والفـاكس    أجهزة الحاسب اآللي وشاشات ا    

 توجد مائدة كبيرة مخصصة لالجتماعات، وعادة ال تفـتح          -

 بل نادرة حيث ال تعقد هـذه        ،هذه القاعة إال في أحوال قليلة     

 .االجتماعات إال إذا كان هناك حدث عالمي كبير وخطير

عدد كبير من ممثلي الشركات العمالقـة        توافد إلى القاعة  

ات وعدد من رؤساء المخـابرات      ومديري البنوك والبورص  
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التابعة لبعض الدول الكبرى وعدد من كبار القادة العسكريين         

 .والسياسيين في أكثر من دولة كبرى

وتصدر قاعة االجتماعات شخص غامض يرتـدي حلـة         

 .سوداء أصلع الرأس ذو أنف كبير

 إنكم بالطبع تعرفون أننـا      :وبدأ هذا الشخص حديثه قائالً    

بسبب االكتشاف الخطير الذي اكتشفه أحـد       نجتمع هنا اليوم    

 ،العلماء في إحدى الدول البترولية وهو جهاز تحويل الطاقـة         

وهذا االكتشاف سوف يؤثر بالطبع على شركات البتـرول و          

البنوك وبورصات المال، مما يهدد بخسـارة كبيـرة لتلـك           

 وفضلًا عن كل هذا فسوف يزيـد مـن اإلنتـاج         ،المؤسسات

بلد وربما تستخدمه بالد أخـرى لـنفس        الزراعي في ذلك ال   

مما يؤثر على التجارة الدولية للمحاصـيل ويهـدد         ..الغرض

 كما أن هذا الجهاز سـيوفر       ،بإفالس شركات تصدير الغالل   

قاعدة صناعية كبيرة لعدد من البلدان التـي تسـتورد منـا            

أي أن األمر يهدد بخسارة اقتصادية بل       .. األدوات الصناعية 

 .دا لبالدناوسياسية كبيرة ج
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وبالطبع لقد حاولنا ممارسة الضـغوط السياسـية علـى          

حكومة هذه الدولة بهدف منع إنتاج هذا الجهاز واسـتخدامه          

 ولكن حكومة هذا البلد لم تذعن للضـغوط         ،على نطاق واسع  

 وكما تعرفون فإنها ردت على تلك الضغوط بـأن          ،السياسية

يقًـا للرخـاء    هذا الجهاز سيكون في خدمة البشر جميعا تحق       

 .االقتصادي للعالم بأسره

 إن هـذه    :والتقط أحد مديري البنوك الكبرى الحديث قائالً      

 فال شك أنها تعرف أن هذا الكالم ال         ،الحكومة حكومة عنيدة  

 فمن ناحية فهم يعرفون ونحن نعرف أن اإلنتاج         ،ينطلي علينا 

العالمي قد تمت صياغته بحيث يحقق أكبر قدر من المنفعـة           

 وأن مسألة التقدم العلمي أو رفاهية       ،لى حساب اآلخرين  لنا ع 

البشر جميعا هي من األمور التي ال تهمنا إال بقـدر تحقيـق             

 .المنفعة لنا وحدنا

حسب : وتدخل رئيس مخابرات إحدى الدول الكبرى قائالً      

المعلومات المتوافرة لدينا فإن ذلـك الجهـاز يعتمـد علـى            

لشمس أي إنه يصلح فـي      الطاقـة الحراريـة المنبعثة من ا    

 ولألسف هـذا ال يتـوفر فـي         ،الدول ذات الشمس الساطعة   



 ٢٠

 أي أن هذا الجهاز وكل منافعه سيحقق نهضة لـدول           ،بالدنا

الشمس الساطعة أساسا، وهي الدول التـي تشـكل السـوق           

 .الرئيسية لمنتجاتنا

 البد من إيقاف هذا األمر بأي       :وبادر رئيس الجلسة قائالً   

الضغوط السياسية لم تفلح فالبد من اسـتخدام         ومادامت   ،ثمن

ثم نظر ناحية رئيس مخابرات إسرائيل قائالً       .. الوسائل القذرة 

 .وأظن السيد الياهو يفهمني

 هل تعتقـد يـا سـيدي الـرئيس أن           :وقال السيد الياهو  

 ؟المخابرات اإلسرائيلية سوف يكون عليها تنفيذ المهمة

ومن للمهمات القذرة    :ورد أحد كبار رجال األعمال قائالً     

 ؟سوى الموساد يا سيد الياهو

)٤( 

بعد المرور على عدد من البوابات الحديدية التـي تـدار           

 ،بطريقة آلية وبعد السير طويالً في سرداب تحـت األرض         

 تصل في النهاية إلـى      ،وبعد التأكد عدة مرات من كلمة السر      

 تبعد عـن سـطح      ،غرفة صغيرة من األسمنت السميك جدا     

 .ض بأكثر من مائة متراألر
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 وفي الغرفة منضدة صغيرة عليها جهاز حاسـب آلـي،          

 ،وتليفون أسود، بينما علقت على الحائط عشرات الخـرائط        

وفي منتصف تلك الغرفة توجد منضدة أخرى حولها بعـض          

 داخل إحدى الثكنات    ،الكراسي الخشبية، وهذه المنطقة برمتها    

لـى شـاطئ البحـر      العسكرية اإلسرائيلية في مدينة حيفا ع     

 .األبيض المتوسط

 وبدأ حديثه في مواجهة عـدد       ،تصدر السيد الياهو الجلسة   

صغير من ضباط المخابرات اإلسرائيلية الذين جاءوا إلى هذا         

 وأخذوا أماكنهم على الكراسي الخشبية حول المنضدة        ،المكان

 .الموجودة في منتصف الغرفة

تقوم مجموعة من    لدينا تكليف محدد بأن      :قال السيد الياهو  

رجالنا بدخول مركز األبحاث العلمية بإحدى الدول القريبـة         

والعودة بكل األوراق واألبحـاث والرسـومات والحسـابات      

الخاصة بجهاز تحويل الطاقة، وأن تقوم مجموعـة أخـرى          

بدخول منزل الدكتور سليمان واعتقاله هو وأسرته والعـودة         

لتفاصيل الخاصـة   بهم إلى هنا أحياء، وسوف أقدم لكم كل ا        

بالعلمية، حيث قام العديد من أجهزة االستخبارات في بلـدان          
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كبرى صديقة بالتعاون معنا فـي تحديـد كـل المعلومـات            

 من تحديد لألماكن وغرفة الدكتور سليمان والغرف        ،المطلوبة

 وكذلك غرف   ،المحفوظ بها الرسوم والتصميمات والحسابات    

األقراص الخاصـة بتلـك     الحاسبات اآللية وأماكن االحتفاظ ب    

 الحاسبات والمسجل عليها األمور الخاصة بهذا الجهاز 

 وسلم إليه مظروفاً خاصاً     ،وأشار الياهو إلى أحد الضباط    

 .به كل تفاصيل الخطة

كانت الخطة قد اعتمدت على رصد كل أجهزة الـرادار          

 وتم االستعانة في هذا الصدد باألقمار       ،الخاصة بتلك المنطقة  

أجهزة االستطالع الخاصة التابعة إلحدى الـدول       الصناعية و 

الكبرى وبمعرفة هذه المعلومات تم تحديـد مسـار خـاص           

 تحمل مجموعتين من جنود القوات الخاصـة        ،لطائرة مدنية 

 وعندما تصل   ،اإلسرائيلية ؛ بحيث ال ترصدها أجهزة الرادار      

هذه الطائرة إلى الموقع المحدد ينزل منها هؤالء الجنود فـي           

اح حيث يذهبون إلى إحدى الشركات السياحية في تلك         زي سي 

والتي كانت علـى عالقـة سـابقة بالمخـابرات          –المنطقة  

 حيث توفر لهم تلك الشركة السياحية شـاحنتين         –اإلسرائيلية  
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سياحيتين تنطلق إحداهما في اتجاه منزل الـدكتور سـليمان          

 وقد تعمد اإلسـرائيليون     ،واألخرى في اتجاه مركز األبحاث    

تخدام طائرة مدنية حتى إذا تم اكتشافها ألي سـبب مـن            اس

اإلسرائيليون أنها طائرة مدنية ضلت طريقها،       األسباب زعم 

خاصة وأن هؤالء الجنـود ال يحملـون أسـلحة معروفـة،            

ويرتدون مالبس سياح، وكان السالح الذي يحملونه عبـارة         

عن بالونة أطفال عادية تصدر أصواتاً ذات ذبـذبات عاليـة           

ا بحيث إنه بمجرد تشغيلها يموت كل من بالمكـان فـوراً           جد

حيث تحدث هذه الذبذبات التي تدخل عن طريق األذن نزيفًا          

فوريا في المخ يؤدي إلى الوفاة مباشرة، ويمكن بالطبع ضبط          

المسافة المطلوب قتل كل من فيها عن طريق ضبط سـرعة           

  وهذا السـالح   ،وقوة هذه االهتزازات في نصف قطر معين      

 ويعتمد هذا السالح    ،بالطبع لم يكن معروفًا حتى تلك اللحظة      

 إن الصوت عبـارة عـن ذبـذبات         :على حقيقة علمية تقول   

 وهذا بدوره يحرك طبلة األذن فتصـل تلـك          ،تحرك الهواء 

اإلشارات إلى المخ عن طريق هزات متوالية تتصل بمركـز          

ها يتم معرفت .. السمع بالمخ فيترجمها هذا المركز إلى أصوات      
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وفهمها، وهناك مساحة معينة مـن الذبـذبات تسـتطيع أن           

فـإذا زادت   ) الديسـيبل (تسمعها األذن ووحدة قياسها تسمي      

ديسيبل تتسبب في الصمم أمـا إذا زادت        ) ١٥٠(حدتها عن   

 أما إذا وصـلت     ،ديسيبل فأنها قد تسبب الموت    ) ٢٠٠(عن  

فمن المؤكد أنها تتسـبب فـي المـوت          ديسيبل) ٣٠٠(إلى  

 .يالفور

)٥( 

كانت أجراس الهاتف تدق في كل مكان تقريبا في مكاتب          

وزارة الداخلية، وفي مكاتب وزارة الخارجية، وفي مكاتـب         

 وفي مكاتب رئاسة    ، وفي مكاتب وزارة الحربية    ،المخابرات

 تقول  ، وكلها تبلغ عن حادثة غريبة وخطيرة      ،مجلس الوزراء 

ـ             دكتور إنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم تـم خطـف ال

سليمان وأسرته من منزلـه بإحـدى ضـواحي العاصـمة،           

ووجدت جثثًا كثيرة متناثرة في دائرة قطرها خمسون متـرا          

 وكذا تم اقتحام مبنـى مركـز        ،حول منزل الدكتور سليمان   

 وتـم سـرقة كـل       ،األبحاث الذي يعمل فيه الدكتور سليمان     

األوراق وأقراص الحاسبات اآللية الخاصة بجهـاز تحويـل         



 ٢٥

 كما تناثر جثث كثيرة في دائرة قطرها مائـة متـر            ،اقةالط

 .حول المبنى

 وكذا علمـاء المتفجـرات      ،نشطت أجهزة البحث الجنائي   

 كان  ،واألطباء الشرعيون لمعرفة الطريقة التي تم بها الحادث       

 وهو الحصول على تصميمات جهـاز   ،هدف الحادث معروفًا  

 ولكـن  ،تحويل الطاقة واختطاف الدكتور سـليمان وأسـرته     

الطريقة التي تم بها الحادث كانت شديدة الغمـوض، وكلمـا           

وصلت تقارير الخبراء كلما ازداد األمر غموضاً ذلك أنه ال          

 بـل إن  ،أثر الستخدام متفجرات أو قنابل أو حتى رصـاص       

تقرير تشريح الجثث التي وجـدت حـول منـزل الـدكتور            

 وكذلك حول مبنى مركز األبحاث خلى من وجـود          ،سليمان

ثار رصاص في جسم الضحايا األمر الذي جعـل طريقـة           آ

موتهم غامضة جدا، ولم يتحدث التقرير إال عن تهتك باألذن          

 .ونزيف بالمخ ليس له سبب معروف

 تجمع المسئولون فـي وزارات      ،في مقر رئاسة الوزراء   

الحربية والداخلية وخبراء البحث الجنائي والطب الشـرعي        

يـث اجتمـع بهـم رئـيس         ح ،وخبراء المفرقعات وغيرهم  
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 لوضع الصورة الصحيحة لخطة مواجهة هذا األمر        ،الوزراء

 كانت  ، واالستعداد لما يمكن أن يحدث في المستقبل       ،الخطير

 إن  :الصورة خطيرة وشديدة الغموض وقال رئيس الـوزراء       

 ،المعلومات المتوفرة حتى اآلن تجعلني أشعر بالقلق الشـديد        

 ولكننا ال نعـرف حتـى       ،فصحيح أننا نعرف أهداف العلمية    

 وهـذا   ، وال الجهة التي نفـذتها     ،اآلن الطريقة التي تمت بها    

. معناه أن العملية يمكن أن تتكرر هنا أو في أي بلـد آخـر             

وزارة الحربية االستعانة بخبراء من دول       واقترح أحد خبراء  

شقيقة لتبادل الرأي معهم حول الموضوع بشرط أن يظل هذا          

 .األمر سرا

 إنه ال مـانع مـن       :ئيس الوزراء على ذلك قائالً    ووافق ر 

 .االستفادة من خبرات اآلخرين وخاصة الدول الشقيقة

 إن األسلوب الذي تمت بـه العمليـة ال          :وقال خبير آخر  

يمكن تنفيذه إال عن طريق أجهزة مخـابرات دولـة قويـة            

 .ومتقدمة علميا
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 يجب وضـع حـد لهـذا        :وقال رئيس الوزراء في حزم    

 فالوقت ليس في صالحنا، ويجـب أن        ،يعا جدا الغموض سر 

 .تعلموا أننا في سباق مع الزمن

توافد الخبراء من مختلف التخصصات من مختلف الدول        

  وعقد اجتماع ضم هؤالء الخبراء مع خبراء محليين        ،الشقيقة

 ،من وزارات الداخلية والحربية والطب الشرعي والمخابرات      

 وفهم الجميع أن    ، الخبراء وتم وضع كل التفاصيل أمام هؤالء     

 وفي غاية الخطورة، وينبغي العمـل       ،األمر في غاية السرية   

 وتـم   ،ليل نهار لجالء غموض الموقف وفك هذه األسـرار        

وضع كل اإلمكانيات تحت يد هـؤالء الخبـراء المحليـين           

 وتشكلت فرق عمل مختلفة عملت كل فرقـة فـي           ،واألشقاء

 .اتجاه معين

افتـرض أحـد     بحث مضـن  وبعد ساعات عمل طويلة و    

 ، وحاول أن يتأكد مـن صـحته       ،الخبراء المصريين فرضا  

وذلك أنه فكر في أن يكون للسـالح المسـتخدم صـلة مـا              

 ،بالصوت على أساس أنه حدث تهتـك فـي أذان الضـحايا           

وراجع الرجل معلوماته عن الصوت وذبذباتـه وسـرعاته         



 ٢٨

 ورجع إلى أكثر من خبير و مرجع علمي حول هذا           ،وغيرها

الموضوع، وتوفرت لديه المعلومات التـي تقـول إن حـدة           

ديسيبل فإنها قـد تؤدي إلـى      ) ٢٠٠(الصوت لو زادت عن     

ديسيبل مثالً فإنها تؤدي إلى     ) ٣٠٠( ولو وصلت إلى     ،الموت

 وقام الرجل بتصميم جهاز إلصـدار أصـوات         ،الموت قطعا 

ديسيبل وقام بإجراء تجـارب علـى       ) ٣٠٠(حادة تصل إلى    

لحيوانات والكالب والقطط واألسود واألفيال لمعرفة      عدد من ا  

 وجاءت نتائج األبحاث لتؤكد تهتك      ،أثر هذه األصوات عليها   

 مع هذه الحيوانات التي     ،األذن ونزيف المخ يؤدي إلى الوفاة     

 .تعرضت ألصوات بهذه الحدة

ووضع الخبير المصري خالصـة بحثـه أمـام اللجنـة           

حـدوث  صور لكيفــية     وبعد مناقشتها تم وضع ت     ،المشكلة

العلمية ؛ وذلك بأن الذين قاموا بها استخدموا أصواتًا حـادة           

ديسيبل هي التي تسببت في وفاة كل مـن         ) ٣٠٠(تصل إلى   

 وأن هـؤالء    ،كان حول المبنى المستهدف في دائرة معينـة       

الذين نفذوا العملية وضعوا على آذانهم أجهـزة المتصـاص          

 ،فـة ومتداولـة    وأجهزة امتصاص الصوت معرو    ،الصوت



 ٢٩

ويمكن التحكم في مدى قوتها عن طريق المواد المسـتخدمة          

 وتعتمد فكرة امتصاص الصوت على جهاز يقوم بتوليد         ،فيها

 ،موجات كهربائية مضادة تعادل موجات الصوت الصـادرة       

وتقلل أو تلغي آثارها وتمتصها في مجموعة من المنحنيـات          

لصوتية حيث إن   الكهربائية التي تقوم بامتصاص المرتفعات ا     

كال من الموجات الكهربائية والصوتية تعتمد على مجموعـة         

 .من الموجات عبارة عن مرتفعات ومنحنيات موجية

وتم االتفاق على تزويد حراس المباني الهامة واألمـاكن         

 وبـذلك ال يتـأثر   ،الحساسة بهذه األجهزة الماصة للصـوت     

 .هؤالء بالسالح الصوتي الذي يستخدمه المهاجمون

بعد أن عاد اإلسرائيليون إلى قواعدهم بعد نجاح العملية،         

 بينما  ،تم وضع أسرة الدكتور سليمان في أحد السجون البعيدة        

وضع الدكتور سليمان في مبنى المخابرات اإلسرائيلية في تل         

 .أبيب بهدف استجوابه

 وذلك بوضعه في    ،وتم تجهيز الدكتور سليمان لالستجواب    

 وكـان   ،ماء حتى ال يستطيع النـوم     غرفة صغيرة مملوءة بال   

الحراس من آن آلخر يقومون بتعذيبه بالكهرباء أو تخويفـه          



 ٣٠

بالكالب البوليسية أو غيرها مـن وسـائل التعـذيب التـي            

 .يستخدمها اإلسرائيليون ضد ضحاياهم

وكان الدكتور سليمان يعرف أن اإلسرائيليين ال ضـمير         

بالدعاء إلى اهللا   لهم وال أخالق، وأخذ الدكتور سليمان يتوجه        

وأن يوفقـه إلـى المخـرج       أن يجعله صابرا على الـبالء،       

 كان الدكتور سـليمان يعـرف أن        ،الصحيح من هذه الكارثة   

هدف اإلسرائيليين ليس الحصول على أسرار جهاز تحويـل         

الطاقة فقط، ولكن منع إنتاج هذا الجهاز واستخدامه في بالدنا          

ات ومؤسسات تـرى    أساسا، وذلك لحساب دول كبرى وشرك     

 وقرر الدكتور   ،خطرا كبيرا في نهضة بالدنا على مصالحها      

 ولـتكن   ،سليمان تضييع الوقت مع اإلسرائيليين لمدة معينـة       

عشرة أيام مثالً حتى يمكن ألجهزة بالده تفسير مـا حـدث            

 وفي نفس الوقت تكون هـذه المـدة         ،ووضع خطة للمواجهة  

لإلفالت من قبضـة    كافية لكي يرتب الدكتور سليمان خطته       

 .اإلسرائيليين

 

*** 



 ٣١

 

هكذا واجه الـدكتور سـليمان الضـابط        . . لن أتكلم  -

 .اإلسرائيلي المكلف باستجوابه

سـوف تـتكلم،      هذا هـراء،   :قال الضابط اإلسرائيلي   -

ولدينا من الوسائل ما يجعلـك تـتكلم عـاجال أو أجـال          

   ٠ لتنام ثم أعود اليك،سأتركك

ـ    وبعد مرور يوم كامـل     - ابط اإلسـرائيلي   عـاد الض

 :واستدعى الدكتور سليمان وقال له

 ؟هل نمت جيدا -

 . نعم -

 ؟ هل أكلت جيدا -

 . نعم -

 ؟ هل فكرت جيدا -

 . نعم -

 . إذن تكلم -

 ؟ عن ماذا أتكلم -



 ٣٢

 وأسرار مركز البحث العلمي     ، أبحاثكم ،عن كل شئ   -

 . عن كل أسرار بالدك،الذي تتبع له

 . لن أتكلم -

ـ         - النوم والطعـام    ألم نعاملك جيدا؟ ألم نسمح لـك ب

 ؟والشراب

 . بلى -

 . ويجب أن تتعاون معنا،إذن فنحن قوم متحضرون -

إن ديني ووطنيتي وضميري يمنعوني من اإلفشـاء         -

 .بأسرار بالدي

وإال لما نجحنـا فـي   ، إننا نعرف كل أسرار بالدك     -

 .خطفك أنت وأسرتك

 . هل خطفتم زوجتي وبناتي -

 .نعم -

 !؟وهل هذا من التحضر -

 أنت عنيد يا دكتور، وسوف      :ئيليقال الضابط اإلسرا   -

 .نكسر عنادك



 ٣٣

ثم خرج الضابط اإلسرائيلي، وترك الدكتور سليمان حيث        

 .دخل عليه عدد من الجنود اقتادوه إلى حيث غرفة التعذيب

أخذ الدكتور سليمان يقرأ القرآن الكريم سرا، ويـدعو اهللا          

 كان اإلسرائيليون قد أعـدوا غرفـة        ،أن يخفف عنه العذاب   

 ووضـعوا   ،ية يتم تسخينها وتبريدها حسـب الحاجـة       معدن

 حيث كـان علـى      ،الدكتور سليمان داخلها وقاموا بتسخينها    

الدكتور سليمان أن يواجه الكي بالنار على أي جـزء مـن            

جسمه يالمس أرض الغرفة أو جدرانها، وكان عليه بالتـالي          

 إلى أن أنهكت قواه وسقط مغشيا       ،أن يقفز باستمرار كأنه قرد    

 .يهعل

 ،أفاق الدكتور سليمان بعد فترة من الزمن ال يدري طولها         

 ولكنها كانت   ،ليجد نفسه مرة أخرى في نفس الغرفة المعدنية       

 كانت البرودة الشديدة تسري فـي       ،هذه المرة شديدة البرودة   

 وأن جسـمه  ، وأحس أن أطرافه تتجمد  ،جسم الدكتور سليمان  

لم يعد الـدكتور     ،كله على وشك التحول إلى كتلة من الجليد       

 صرخ الدكتور سـليمان قـائالً       ،سليمان قادرا على االحتمال   

 .سأتكلم



 ٣٤

 وقـف الـدكتور     ،في حجرة ضابط التحقيقات اإلسرائيلي    

سليمان منهكًا يبدو عليه اإلعياء، بادره الضابط اإلسـرائيلي         

 :قائالً

 ألم أقل لك سوف تتكلم؟ ألم يكن من األجـدى لـك             -

 ذا المجهود؟ولنا أن تتكلم بدون كل ه

 . ولكني أحتاج إلى النوم والطعام، حسنًا سأتكلم اآلن -

 . نلتقي غدا، ال بأس -

التي سـوف يقضـيها الـدكتور       -كانت هذه الفترة     -

سليمان حتى صباح اليوم التالي حين يلتقـي مـرة          

 فرصته للتفكير وتدبير    -أخرى بالضابط اإلسرائيلي    

ن  أخذ الـدكتور سـليما     ،خطة لمواجهة هذا الضابط   

يفكر في الطريقة الصـحيحة للخـروج مـن هـذا           

 .المأزق

 وضع الدكتور سليمان كـل األفكـار والمقـدمات          -

 كانت تلـك    ،والحقائق التي يعرفها أمامه وأخذ يقلبها     

المقدمات هي أن اإلسرائيليين ال يريدون الحصـول        

على أسرار جهاز تحويل الطاقة بقدر مـا يريـدون          



 ٣٥

، وأن هذا يتم لحساب     منع إنتاج هذا الجهاز في بالدنا     

 وأن ضابط التحقيقات    ،دول كبرى وشركات عمالقة   

يريد بناء على هذا معرفة أسماء وعناوين العلمـاء         

الذين يعرفون أسرار هذا الجهاز حتى يتم قـتلهم أو          

 .خطفهم إليقاف العمل في إنتاج هذا الجهاز

ومن ناحية أخرى فإنه البد أن تكون حكومتنـا اآلن قـد            

ا الوقت األسلوب الذي اسـتخدم فـي عمليـة          فهمت بعد هذ  

 والبد أنه تم تدبير كل شـئ        ، وكذا أهداف الخطافين   ،الخطف

 البد أنه تم تأمين هؤالء      ،حتى ال تنجح عمليات أخرى مماثلة     

العلماء أو نقلهم من عناوينهم السابقة وتشديد الحراسة عليهم         

وكذا الحراسة على كل مكان توجد به رسومات وتصميمات         

 .ابات الجهازوحس

قرر الدكتور سليمان اعتمادا على ذلك أن يحاول دفع             

اإلسرائيليين لتكرار العلمية ؛ حتى يقعوا في الفخ الذي البـد           

 ومن ناحية أخرى قرر أن يسير في        ،أن بالدنا قد نصبته لهم    

اتجاه أخر ؛ بحيث يوحي للضابط اإلسـرائيلي بأنـه يريـد            

لمال واإلفراج عن أفراد أسرته     التعاون معهم مقابل مبلغ من ا     



 ٣٦

 بحيث إذا أفلت منهم وضـع الصـورة         ،واإلفراج عنه أيضا  

 واستقر الدكتور سليمان    ،كاملة أمام أجهزة بالده لتدبر األمر     

 ونام نوما عميقًا بانتظار     ، ثم صلى ركعتين   ،على خطة محددة  

 .اللقاء المرتقب

ن هل   مرحبا بك يا دكتور سليما     :قال الضابط اإلسرائيلي  

 ؟نمت جيدا

 . نعم -

 . إذن فهات ما عندك -

 إنني أعرف أنكم ال تريدون تصـميمات الجهـاز أو           -

 بل تريدون وقف إنتاج الجهاز      ،الحسابات الخاصة به فقط   

 .تماما في بالدنا

 .هذا صحيح .. نعم -

 حيث من المستحيل تقريبـا      ، وهذا بالطبع أمر صعب    -

 مـن   جمع كل ما يخص الجهاز من كل مكان وقتل كـل          

 .يعرف شيًئا عنه

 :قائالً واستطرد الدكتور سليمان



 ٣٧

وعلى سبيل المثال فإن هنـاك تصـميمات ورسـومات          

تفصيلية وحسابات خاصة بالجهاز موجودة في خزينة خاصة        

 .برئاسة مجلس الوزراء ببالدنا

كان الدكتور سليمان قد ألقى بهذه المعلومة حتـى يـدفع           

 وبالتـالي   ،ة العمليـة  الضابط اإلسرائيلي للتفكير في معـاود     

وكان الدكتور سليمان متأكدا أن بـالده قـد      ..الوقوع في الفخ  

 .أعدت العدة لمثل هذا األمر

 وال ، سوف نتأكد من صحة هـذا  :قال الضابط اإلسرائيلي  

 .تظن أنك تستطيع خداعنا فلدينا عمالء أكفاء في بالدكم

 إنني أعرض عليكم ما هو      :استطرد الدكتور سليمان قائالً   

 .أكثر من المعلومات

إنني أعرض عليكم أن أتعاون معكم بشرط اإلفراج عني         

 مليون دوالر توضع فـي      ١٠٠وعن أسرتي وإعطائي مبلغ     

 .حساب خاص بأحد بنوك سويسرا

 ؟ مقابل ماذا -

 مقابل أن أدعي أنني قد تم اختطافي من قبل حكومـة            -

 وأن بعـض عناصـر      –عربية على خالف مع بالدي      



 ٣٨

 ، البالد قـد سـاعدتني فـي الهـرب         المعارضة في تلك  

 وهذا أحـد أهـدافكم      ،وبالتالي تحدث وقيعة بين البلدين    

 ومن ناحية ثانية فإنني سأقوم بإدخال أخطاء في         ،بالطبع

تصميمات الجهاز وحساباته بحيث يصبح إنتاجـه بـال         

 . فتموت الفكرة،جدوى

 ، نظر الضابط اإلسرائيلي مليا في وجه الدكتور سـليمان        

 وقال  ،ن يحاول ضبط مشاعره إلى أقصى حد ممكن       الذي كا 

 :الضابط اإلسرائيلي

 ولكن أكرر لك أننا ال      ، ال مانع طبعا من التعاون معك      -

 وحتى تثبت حسن نيتـك      ، وال يستطيع أحد خداعنا    ،نقبل

 عليك اآلن أن تكتب بخط يدك أسماء وعناوين         ،وتعاونك

لقـى  هذا الجهاز وأ   كل العلماء الذين ساهموا في تصميم     

 .الضابط بأوراق وقلم إلى الدكتور سليمان

 ،كان الدكتور سليمان قد فكر في هذا األمـر مـن قبـل             

ووجد أنه من الطبيعي أن تكون حكومة بالده قد نقلت هؤالء           

 واعتمادا  ، وشددت عليهم الحراسة   ،العلماء إلى أماكن أخرى   

على ثقة الدكتور سليمان في كفاءة حكومة بالده قـد قـرر            



 ٣٩

 اإلسرائيليين هذه المعلومات ؛ ألنهـا رغـم كونهـا           إعطاء

صحيحة إال أنه ال قيمة لها اآلن بعد االحتياطـات المتوقعـة            

 ومن ناحية أخرى    ،التي قامت بها حكومته بعد العلمية األولى      

فإن هذه المعلومات قد تدفع باإلسرائيليين إلى تكرار المحاولة         

بـالده فـي    ،فتكون فرصـة    .لقتل هؤالء العلماء أو خطفهم    

 اإلمساك بهم

ان بالقلم وقام بكتابة كـل المعلومـات   ميأمسك الدكتور سل  

  .المطلوبة

شعر الضابط اإلسرائيلي بالزهو ؛ ألنه نجح في الحصول         

 بل وإمكانية تجنيـد الـدكتور       ،على كل المعلومات المطلوبة   

 وقام بكتابة تقرير تضمن هذه      ،سليمان أيضا للعمل لصالحهم   

 اقتراحاته بشأن هذه القضية قـال الضـابط          وكذا ،المعلومات

 :اإلسرائيلي في تقريره

إنه يجب أوالً التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بهـا           

 ، عن طريق عمالء إسرائيل في ذلك البلـد        ،الدكتور سليمان 

فإذا تأكد صحتها فإنه يجب تنفيذ عمليـة مشـابهة للعمليـة            

مات السابقة بهدف الحصـول علـى التصـميمات والرسـو         



 ٤٠

الهندسية والحسابات الخاصة بجهاز تحويل الطاقة في خزينة        

 وكذا القيام بعملية اغتيال كل العلماء الـذين         ،مجلس الوزراء 

 .ساهموا في تصميم هذا الجهاز

أما بشأن إمكانية تجنيد الدكتور سليمان للعمـل لصـالح          

إسرائيل عن طريق اإلفراج عنه واالدعاء بأن من اختطفـه          

 وأن  ،قيقة على خالف مع بلد الدكتور سـليمان       كانت دولة ش  

فإني أقتـرح أن     المعارضة في ذلك البلد نجحت في تهريبه،      

يتم وضع الدكتور سليمان على الحدود بين هـذين البلـدين           

 ثـم   ،وذلك بحمله بطائرة إلى الصحراء الفاصلة بين البلدين       

توصيله إلى الحدود وتأمين دخوله إلىحدود بالده عن طريق         

 واقترح أيضـا أن يـتم       ،ضعها المخابرات اإلسرائيلية  خطة ت 

االحتفاظ بأسرة الـدكتور سـليمان لضـمان والء الـدكتور           

 .سليمان

مليون دوالر التي طلبها الـدكتور    ) ١٠٠( أما تدبير مبلغ    

 حيث يمكـن للشـركات وللـدول        ،سليمان فإن أمرها سهل   

 والتـي تقـدر     ،المتضررة من إمكانية إنتاج هـذا الجهـاز       

ائرها بالمليارات في حالة إنتاج هذا الجهاز أن تدفع هـذا           خس



 ٤١

 ولم ينس الضابط اإلسرائيلي أن يطلب لنفسه الترقيـة          ،المبلغ

في ختام تقريره، وذيل الضابط اإلسرائيلي تقريره بـالتوقيع         

باسمه الحقيقي على عكس ما هو متبع دائمـا فـي جهـاز             

سم عقيد دافيـد     وكان التوقيع يحمل ا    ،المخابرات اإلسرائيلية 

 .١٩١٧ الوحدة –إبراهام 

عاجـل   وفي مكان سري تحت األرض تم عقد اجتماع       .. 

حضره كبار ضباط الموساد، قال الضابط اإلسرائيلي الـذي         

 إنه يشكر العقيد دافيد علـى مجهـوده         :ترأس هذا االجتماع  

الكبير وذكائه المنقطع النظير وحصوله على تلك النتائج من         

 وأنه أوصى بترقية العقيد     ،الدكتور سليمان خالل التحقيق مع    

 إنه بناء على توصية العقيد دافيد فقد        : ثم استطرد قائالً   ،دافيد

تم التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور سليمان          

للعقيد دافيد عن طريق أكثر من شبكة تجسس تابعة إلسرائيل          

ـ   ،أو لدول أخرى تتعاون معنا في هذا الصدد        ل هـذه    وأن ك

 وبناء على ذلك فإنه     ،الشبكات قد أكدت صحة هذه المعلومات     

قد تمت الموافقة على تنفيذ عـدد مـن العمليـات مشـابهة             

 والحصول  ،للعمليتين السابقتين ؛ وذلك بهدف اغتيال العلماء      



 ٤٢

على التصميمات والحسابات الموجودة بخزينة مجلس وزراء       

 .الدولة المعنية

سليمان للعمل لصالحنا فإنني غير     أما بشأن تجنيد الدكتور     

متحمس لهذا األمر؛ ألنني أعرف أن التربية اإلسالمية التـي          

من الصعب جدا تجنيـد أحـدهم       يتلقاها أبناء ذلك البلد تجعل      

لصالح أية جهة معادية لبالدهم، ورغم أن الدكتور سليمان قد          

أدلى بمعلومات صحيحة وحتى بفرض انهيـاره واسـتعداده         

 فإن عقيدة اإلسالم التي تتـيح للمسـلم         ،تعاون معنا الفعلي لل 

التوبة عن أفعاله في أي وقت تجعل من المستحيل االطمئنان          

إليه دائما ؛ حيث يمكن أن يتوب ويصحو ضميره فـي أيـة             

لحظة ؛ ألن المسلم يعرف أن باب التوبة مفتوح دائماً وفقـاً            

ى لو   وحت ،بشيء غير مضمون    وبالتالي فإننا نخاطر   ،لعقيدته

احتفظنا بأسرته كرهائن فإن هذا لن يكون ضمانًا نهائيـا ألن           

 .المسلم قد يضحي بكل شئ في سبيل دينه وعقيدته وبالده

 وعلى  :واستمر الضابط اإلسرائيلي الكبير في حديثه قائالً      

 وسوف نفتح باب الحديث فيه      ،كل حال فاألمر متروك للبحث    

 .اآلن



 ٤٣

وافق بعضهم علـى     و ،وتحدث أكثر من ضابط إسرائيلي    

فكرة تجنيد الدكتور سليمان ورفضه البعض األخـر، وفـي          

 وجـاءت   ،النهاية تم أخذ األصوات على االقتراحات المقدمة      

 :نتيجة التصويت كالتالي

 الموافقة على تنفيذ عمليات بهدف اغتيـال العلمـاء          :أوال

 وكـذا للحصـول علـى    ،الذين ساهموا في تصميم الجهـاز  

 والحسابات الموجودة بخزينـة مجلـس       التصميمات والرسوم 

 .وزراء الدولة المعنية

 رفض فكرة تجنيد الدكتور سليمان للعمـل لصـالح          :ثانيا

 .إسرائيل ؛ حيث إن هذه مخاطرة غير مضمونة

إعدام كل من الدكتور سليمان وأسرته بعد االنتهـاء         : ثالثًا

 .من تنفيذ العمليات

**** 

حكومة كانت قد أعدت     فإن ال  ،وكما توقع الدكتور سليمان   

خطة محكمة لإليقاع بالمهاجمين في فخ كبير، وكان قد تـم           

تدريب عدد كبير من المجموعات على مواجهة تلك العمليات         

 كما تم االحتياط بعدد أخـر مـن         ،المتوقعة في أماكن محددة   



 ٤٤

 وتـم تزويـد هـذه       ،المجموعات في كل األمـاكن المهمـة      

ال يتـأثرون   المجموعات بأجهزة خاصة للصـوت ؛ حتـى         

بالسالح السري الذي لم يعد سـريا بعـد اكتشـاف الخبيـر          

 .المصري لحقيقته

 واجه المهاجمون مقاومة    ،وفي الوقت المحدد لتنفيذ العملية    

 وكانـت   ، واكتشفوا أن سالحهم السري لم يعد مجدياً       ،شديدة

 ومعهـم   ،هذه مفاجأة كبيرة لهم اضطرتهم إلى التسليم سريعا       

م والسـيارات التابعـة لشـركة السـياحة         أسلحتهم وأجهزته 

 ونم القبض على مدير شركة السياحة       ،المتعاونة مع إسرائيل  

الذي أدلى باعترافات تفصيلية عن شبكة تجسس إسـرائيلية         

 . وبدأت عناصر تلك الشبكة في السقوط تباعا،خطيرة

 أعلـن   ،وأعلن رئيس الوزراء عن مؤتمر صحفي عالمي      

 وأعلـن أن    ،ه تفاصيل العمليـة   وحكى في .. فيه كل الحقائق  

 وأن  ،إسرائيل هي الجهـة المسـئولة عـن تلـك الجـرائم           

المهاجمين اإلسرائيليين األسرى سوف يتم اإلفـراج عـنهم         

كما أعلن رئيس   . مقابل اإلفراج عن الدكتور سليمان وأسرته     

 وكـذلك   ،الوزراء البدء فورا في إنتاج جهاز تحويل الطاقـة        



 ٤٥

 إنتاجه واستخدامه بذلك بـدون      السماح ألية دولة ترغب في    

 وال  ،مقابل ؛ ألن العلم هبة من اهللا تعالى لصالح كل البشـر           

يجوز وفقًا للشريعة اإلسالمية الغراء حجب منجزات العلـم         

 كمـا أعلـن     ،وقصرها على مجموعة من البشر دون أخرى      

رئيس الوزراء عن اعتماد جائزة سنوية باسم الدكتور سليمان         

 .مية في أي مكان من العالمألفضل األبحاث العل

اضطرت الحكومة اإلسرائيلية إلى اإلفراج عن الـدكتور        

 وزعمت الحكومـة اإلسـرائيلية أن هـذه         ،سليمان وأسرته 

 وقررت إقالة مدير المخابرات     ،العمليات تمت بدون معرفتها   

اإلسرائيلية وعدد من كبار الضباط، وزعمت أنها سوف تقوم         

 إن هـذه العمليـة     :إلسـرائيلية  وقالت الصحافة ا   ،بمحاكمتهم

 .الفاشلة هي فضيحة هذا القرن

عاد الدكتور سليمان وأسرته إلي بالدهم سالمين، وتوافـد         

مندوبو الصحف ووكاالت األنباء على مكتب الدكتور سليمان        

للحصول منه على تفاصيل ما حدث معه، وقـال الـدكتور           

  إنه سوف يكتب تقريرا بكل مـا حـدث         :سليمان لكل هؤالء  

ويودعه في مجلس الوزراء، ويمكن معرفة كل التفاصيل من         



 ٤٦

 وقررت الحكومة تنظيم    ،المسئول اإلعالمي بمجلس الوزراء   

 .احتفال كبير على شرف الدكتور سليمان

وفى اليوم المحدد تصدر الدكتور سليمان المنصة وسـط         

 :  وألقى كلمة موجزة قال فيها،تصفيق الحاضرين

 ثم للتربيـة    ،ود هللا أوال  إن الفضل في كل ما حدث يع       -

 ثـم لكـل هـؤالء الـذين         ،اإلسالمية التي تلقاها ثانيـا    

 وقرر أن يلقي محاضرات عن      ، ثم لكم جميعا   ،ساعدوني

هذا الجهاز في كل جامعات العالم ومراكز األبحاث فـي          

 ألن العلم حق لكل إنسان بصرف النظر عن         ،كل األقطار 

 .جنسه أو لونه أو دينه
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توافد العلماء واحدا بعد اآلخر إلى شقة الدكتور عمر وهو          

 وهـي شـقة     ،أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعـة القـاهرة       
 وأخـذ كـل مـن       ،متواضعة في أحد أحياء القاهرة القديمة     

 وبـدأ الـدكتور     ،الحاضرين موقعه على منضدة كبيرة قديمة     
 ومرحبا بكـم    ،مرحبا بكم في القاهرة   : مر حديثه إليهم قائال   ع

 لقد حرصت هـذه المـرة أن يكـون          ،في شقتي المتواضعة  
ولـيس فـي األمـاكن      ،  اجتماعنا في تلك الشقة المتواضعة    

المعروفة كقاعات االجتماعات في الجامعات أو مراكز البحث        
أن  فكما تعرفـون     ،حتى نحيط أعمالنا بأكبر قدر من السرية      

هناك قوى شريرة كثيرة في العالم ال تريد أن يكون العلم في            
 وهذه القوى ترصد أي تجمع علمـي وتقضـي          ،خدمة الناس 

 وهـم يريـدون أن   ،على أي محاولة إلخضاع العلم لألخالق 
يظل العلماء في خدمة مخططاتهم الشريرة وقد أصبح التقـدم       

  ومع سوء اسـتخدام منجـزات      – العلمي في عصرنا الحالي   



 ٢

 ويمثل تهديدا كبيرا لمستقبل الحياة      ، خطرا على البيئة   –العلم  
 وهـو ألمـاني     –قال الدكتور هوفمان    على كوكب األرض    

 إنـه وفقًـا لجـدول       :يعمل أستاذًا للرياضيات بجامعة ميونخ    
األعمال الذي تم توزيعه علينا فإن موضوع المناقشـة هـو           

ـ           اء العـالم   بحث نتائج النداء الذي وجهناه إلـى جميـع علم
 وخاصة  ،بالتوقف عن األبحاث التي تشكل خطرا على البيئة       

األبحاث الذرية والنووية وتوجيهها فقط لالسـتخدام السـلمي         
 ولكن المأسـاة    ، أو في وسائل العالج    ،مياه البحار  مثل تحلية 

 ،أن عددا قليال فقط من العلماء هو الذي استجاب لهذا النـداء           
لمية فإن عددا كبيرا من الفيروسـات       العووفقًا ألخر التقارير    
 وهناك حاالت من التلوث بدأت تنشـأ        ،الخطيرة قد بدأ يظهر   

 وحتى في الطبقـات     ، ثم في المحيطات والبحار    ،في األرض 
بـدون   العليا للغالف الجوي بسبب استخدام المواد الكيميائية      

 األمر الذي يشـكل خطـرا علـى         ،ضوابط في الصناعات  
 ناهيـك عـن     ،البيولوجي لكوكب األرض  التوازن المناخي و  

مخاطر انتشار أمراض السرطان وضعف المناعة وغيرهـا        
واألجنة المشوهة وتدمير عدد من الكائنـات الحيـة بسـبب           

 .التلوث



 ٣

وهو أستاذ للزراعـة بجامعـة      _ قال الدكتور أحمد كانو     
 إن الموارد الموجودة في األرض تكفي إلطعام عدد         :الجوس

 ، مائة ضعف عدد سكان األرض حاليا      من السكان يزيد على   
 ومع ذلك   ؟فما بالك لو استخدمنا العلوم في زيادة هذه الموارد        

نجد أن المجاعات وسوء التغذية تنتشر في كل مكان بـل إن            
مليـون طفـل يموتـون      ) ١٥(مليون فرد منهم    ) ٥٠(هناك  

 وهذا يرجع بالطبع إلى استئثار عـدد        ،سنويا بسبب المجاعة  
ن العالم بمعظم خيراته على حساب باقي سكان        قليل من سكا  

 .العالم وليس لقلة الغذاء أساسا
 وهو أستاذ للعلوم السياسـية      –وهنا انفعل الدكتور عزت     

 إن األمر لم يعد فقط مجـرد نهـب          :-بجامعة أنقرة بتركيا    
الموارد من سكان الجنوب لحساب سكان أوروبا وأمريكا إلى         

لعرقي والمذابح ضد المسلمين    حد ظهور ما يسمى بالتطهير ا     
والسود في كل مكان ولديكم ما حدث في البوسنة وفلسـطين           

 وأرجو أن يتسع صـدر الحاضـرين مـن العلمـاء            ،كمثال
 أستاذ الكيميـاء    –التقط الدكتور كالرك    . األوربيين لهذا النقد  

 في الحقيقة إننـا     : خيط الكالم قائلًا   –الحيوية بجامعة بوسطن    
 ولـوال هـذا     ،ممارسات الحضارة الغربية  نشعر بالعار من    

الشعور بالذنب لما كنا في هذا االجتماع أصـال، ويجـب أن           



 ٤

يدرك الجميع أن عقالء أوروبا وأمريكا يرفضون هذا المسار         
التي عانى العالم   . المخجل الذي يسيء إلي الحضارة الغربية     

منها الكثير من الويالت من نهب وقهر وعنصرية واستعمار         
 إن معظم سكان    : وأصارحكم القول  ،رقي وغيرها وتطهير ع 

 ألن المسار الذى تسير فيه الحضارة       ،أوروبا وأمريكا تعساء  
 هـم   ،الغربية يأتي لصالح طبقة واحـدة مـن األوروبيـين         

 بل إن التلـوث     ،المرابون وكبار القواد على حساب اآلخرين     
البيئي وتهديد التوازن البيولوجي والمناخي سوف يهدد الحياة        

  األرض كلها بما فيها أوروبا أيضا في
 وهو أسـتاذ للكيميـاء العضـوية    -قال الدكتور كرويف    

 أعتقد أنه قـد آن األوان لنقـف وقفـة           :-بجامعة أمستردام   
 وأعتقد أن جميع العلماء بما فـيهم        ،حازمة ضد هذا الجنون   

 .علماء أوروبا العقالء سوف يؤيدوننا في هذا اإلطار
أن نفعل شيًئا وليكن اجتماعنا هذا       يجب   :قال الدكتور عمر  

 ؟ ما هي اقتراحاتكم.هو البداية
وهو أستاذ للرياضيات يعمل فـي      _ قال الدكتور روبرت    
 أرجو أن تسمحوا لي أن أقدم لكم        :–وكالة الفضاء األمريكية    

 ، ورغم أنني أحضر هذا االجتماع ألول مـرة        ،وجهة نظري 
 واحدا من هذا    إال أنني أشعر بنفس مشاعركم وأريد أن أصبح       



 ٥

 نعـم   ،المجتمع الذي يضم العلماء ذوي الضمير واألخـالق       
 إننـي أرى أن     ،العلماء العقالء من كل مكـان فـي العـالم         

 فمـا   ،النداءات التي توجهونها إلى علماء العالم لم تعد كافية        
 وال يهمه مصير العالم حتى      ،زال هناك من يعيش بال ضمير     

يد مـن الحكومـات التـي        كما أن العد   ،ولو كان من العلماء   
تتكون أساسا من األشرار وعديمي الضمير من مرابين وقواد         

 ، عاجال أم آجـال    ،وسياسيين سوف تقضي على تجمعكم هذا     
وأنتم تعرفون عددا من العلماء الـذين تعرضـوا للقتـل أو            

 يجـب أن    ،السجن بسبب انتقاداتهم للمسار العلمـي الحـالي       
 التي ينفذون   ،شرار هو القوة   إن ما يملكه األ    ،تتحركوا بسرعة 

 سيقول البعض علينا أن نمتلك القوة       ،به أهدافهم ومخططاتهم  
بل سيزيدها تفاقمـا ؛      لمواجهتهم ولكن هذا لن يحل المشكلة     

 الحل  ،الدخول في حرب ذرية تفني العالم كله       ألن معناه مثال  
الصحيح هو البحث المستمر عن طريقة إلفساد عمل األسلحة         

 .ووية وأسلحة الدمار الشاملالذرية والن
 إن التفكير مـثال     ؟ وما السبيل إلى ذلك    :قال الدكتور عمر  

في إنتاج أسلحة مضادة للصواريخ عملية مكلفة ال تقدر عليها          
 كما أنها فقط تمنع تفجير تلك الصواريخ فـوق     ،الدول الفقيرة 



 ٦

 وهذا  ، ولكنها تجعلها تنفجر في مكان آخر      ،أهدافها الصحيحة 
 .ر على اآلخرينأيضا خط

 وهو أستاذ ألشباه الموصـالت      –قال الدكتور سوزوكي    
 يجـب أن نسـتخدم      :والهندسة الكهربائية بجامعـة طوكيـو     

عمليات التداخل في برامج الكمبيوتر بهدف إفساد كل البرامج         
 .الخاصة بالسالح في كل الدول التي تنتج هذا السالح

قائمين على   إن هؤالء ال   :ورد عليه الدكتور روبرت قائال    
 .أمر هذه األسلحة قد احتاطوا لمثل هذا األمر

 ولكنه  ، لدي تقرير خطير   :الدكتور روبرت قائلًا   واستطرد
 ؟هل أطلعكم عليه... غير مؤكد

 .بالطبع: رد الدكتور عمر
 كمـا تعلمـون فـإن األسـلوب         :قال الدكتور روبـرت   

االقتصادي المتبع اآلن في دول الغرب أسلوب فاشل ومـن          
 أن تـزداد األزمـة      – رغم نهب الدول األخـرى       –توقع  الم

 وبعض األشرار يفكـر اآلن      ،االقتصادية في العالم الصناعي   
كحل لتلك األزمة أن تقضي علي جميع أجناس األرض غير          

 .األوروبيين
 ومن يدري فربما يفكر األمريكـان       :قال الدكتور كرويف  

 ؟لميوما في إبادة األوروبيين ليبقوا وحدهم في العا



 ٧

 لقد  : واستطرد قائال  ،تجاهل الدكتور روبرت تلك المقاطعة    
وقعت في يدي بعض أبحاث تستهدف نشر مادة سـامة فـي            

 ،مليار نسمة ) ١٠(الغالف الجوي يكفي جرام واحد منها لقتل        
وهذه سوف تسقط مع األمطار فتبيد كـل الكائنـات الحيـة،            

 حاليـا    واألبحاث تجـري   ،أو حشرات  إنسانًا وحيوانًا ونباتًا  
الختراع مادة مضادة يتم نشرها في أماكن محـددة لحمايـة           

 وبالطبع يموت في هذه الحالة من ال يملك هذه المـادة            ،أهلها
 .المضادة

 لقد وصـلت الحضـارة      :انبرى الدكتور أحمد كانو قائال    
 وهذا طبيعي فالذي ال يشعر بقيمة       ،الغربية إلى منحنى خطير   

 كمـا فعـل اإلنسـان       – م ويعتبر نفسه أفضل منه    ،اآلخرين
 يمكن أن نتوقع منه أن يفعل هـذا لحـل           –األوروبي دائما   

 .مشكلته االقتصادية
 رغم أنني أوروبي فإنني أعترف أن       :قال الدكتور هوفمان  

 .الحضارة األوروبية بال ضمير
 على أي حال فما زالت هذه المسألة        :قال الدكتور روبرت  

ومازال هناك متسـع     ، ولم يتم إنجازها بعد    ،في طور البحث  
 .من الوقت



 ٨

 ولكن علينا أن نسارع لوضع حد لهذا        :قال الدكتور عمر  
 . المسلسل الخطير

 أشـكركم انتهـى     :سكت الدكتور عمر برهة ثـم قـال       
علـى أن   - بإذن اهللا    - وسوف ندعو الجتماع قادم    ،اجتماعنا

يفكر كل منكم في طريقة لوضع حد لهذه المأساة التي تعيشها           
 .البشرية

***** 
 وقـد بـدا عليـه       ،سار الدكتور عمر في حديقة الجامعة     

 ، كيف أن مستقبل العالم مظلـم      : وأخذ يحدث نفسه   ،االكتئاب
 ،فمع انفراد أمريكا بالقوة في العالم يمكن لها أن تفعل أي شئ           

 وهم بـال    ،فحكامها من المرابين والقواد والسياسيين والشواذ     
ة التى يعـاني     يا إلهي هل هناك طريقة لوقف المأسا       ،ضمير

منها العالم عموما والمسلمون والسود خصوصا فـي ظـل           
 لو حصل المسلمون والسود على القنابـل        ؟الهيمنة األمريكية 

 وهذا أمر صعب للغاية في ظل سيطرة الغرب علـي           ،الذرية
مراكز األبحاث ومطاردتهم للعلماء عن طريق رشـوتهم أو         

 عليها فسـوف     فإنه حتى ولو حصلنا    ،إفسادهم أو حتى قتلهم   
تكون غير كافية نظرا للفرق الكبير في القدرات والزمن الذي          



 ٩

 الحل الوحيد يكمن إذن في إلغاء فاعلية        ،مر علينا ونحن نيام   
 .مثل هذه القنابل الملعونة
 قالها الدكتور عمر لنفسه بصـوت       –وإذا حدثت المعجزة    

 فإن أحدا يومهـا     –عال حتى أن المحيطين به ظنوه مجنونًا        
ن يستطيع أن يظلم الناس أو يكـرههم أو ينهـبهم وسـوف      ل

 يختار الناس فيه دينهم وعقائدهم بال إكراه        ،يصبح العالم حرا  
ويعيش المسلم والمسـيحي والبـوذي وغيـرهم معـا بـال            

 وال يصبح هنـاك     ، ويعيش األسود بجانب األبيض    ،عنصرية
 .فقير أو جائع

ن تـذكر    وأسرع إلـى مكتبـه بعـد أ        ،قفز الدكتور عمر  
 وأرسل له من يستدعيه على الفور من كليـة          ،الدكتور بالل 

 فجاء الدكتور   . حيث يعمل في قسم الطاقة الذرية بها       ،الهندسة
 وبدأ حديثه مع الـدكتور      ، وقد بدا شاحبا مرهقًا    ،بالل مسرعا 

وعلـيكم  :  السالم عليكم ورد عليه الدكتور عمر      :عمر قائال 
 هي أخر أخبار بحوثكم حول      ما  السالم ورحمة اهللا وبركاته   

 ؟الجسم الثاقب
 وإن كنـت مازلـت أحتـاج لـبعض          ، األبحاث تتقدم  -

 .اإلمكانيات التي ال تتوفر في معامل الجامعات



 ١٠

 سأتصل ببعض العلماء في مختلف مراكـز األبحـاث          -
 .والوزارات في مصر العالم

 . يجب أن يكون هذا في إطار السرية الكاملة-
 . بالطبع-

 الدكتور بالل قد بدأت من فكـرة أن تحـول           كانت أبحاث 
المادة من حجم إلى آخر بمعنى تقليل أو زيادة حجمها يؤدي           

 وكذلك يغير من خواصها     ،بالتالي إلى زيادة أو نقص كثافتها     
 وأن التحكم العلمي في هذا األمر سوف        ،الفيزيائية والكيميائية 

ية يؤدي إلى ظهور عدد من االستخدامات في المجاالت العلم        
المختلفة مثل الفضاء والذرة والطب وغيرها، ومن المعروف        
مثلًا أنه يمكن تقليل حجم المادة وزيادة كثافتها بتحويلها مـن           

 .والعكس صحيح.. الحالة الغازية إلى السائلة أو الصلبة
 كان الدكتور بالل كان أكثر طموحا فهو يعرف أن الذرة          

تتكـون مـن     – وهي أصغر الوحدات المعروفة للمـادة        –
بروتونات ونيوترونات تدور حولها عدد من اإللكترونات في        

وأن معظم حجم الذرة فراغ حيـث تـدور         ..مدارات مختلفة 
 ..اإللكترونات على مسافة هائلة من النواة بالمقارنة مع كتلتها        

وأنه لو أمكن ضغط اإللكترونات مثال في النواة ألصبح حجم          
لمرات وكثافتها أكبر ولفقـدت   الذرة صغيرا جدا أقل بباليين ا     



 ١١

 حيث تتعـادل الشـحنات السـالبة فـي          ،خواصها المعروفة 
 وأنـه مـن الناحيـة       …اإللكترونات مع الموجبة في النواة      

النظرية لو أمكن إلغاء الفراغ في الذرة لكان من الممكن مثال           
 وترتفع  ،أن تتحول مدينة كبيرة إلى أصغر من رأس الدبوس        

 .ليةالكثافة إلى درجات خيا
كيف يفعـل ذلـك     :وكانت المشكلة أمام الدكتور بالل هي     

 ؟وإلى أي درجة
وفكر الدكتور بالل في استخدام خليط من المـاء وزيـت           
الزيتون عند ضغط معين وحرارة معينة المتصـاص طاقـة          
اإللكترونات في المواد المراد تحويلها إلى حجم صغير جـدا          

رة الفريـدة علـى      حيث أن للمـاء القـد      ،وكثافة عالية جدا  
 كما أن للماء    ،امتصاص الطاقة عن طريق بعض المعالجات     

خواصا فريدة تختلف عن القوانين الكيميائية العادية من حيث         
 – درجـة االنصـهار      – درجـة الغليـان      ،التوتر السطحي 

 .وغيرها
استطاع الدكتور عمر عن طريق اتصاالته أن يوفر كـل          

ألبحـاث    وخاصة أجهزة القياس الدقيقة    ،اإلمكانيات الالزمة 
 وقام الدكتور يعاونه فريق كبير من البـاحثين         ،الدكتور بالل 

المتخصصين في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسبات      



 ١٢

 وبعد حوالي عشـرة     ،اآللية بالعمل ليال ونهارا إلنجاز بحثه     
 .أشهر اكتمل االختراع
 ).إلنسان ما لم يعلمعلم ا(الحمد هللا : وقال الدكتور بالل

 
**** 

دعا الدكتور عمر إلى اجتماع هام حضـره لفيـف مـن            
العلماء من مختلف البلدان بما فيهم العلمـاء الشـرفاء مـن            
أوروبا وأمريكا وقدم إليهم الدكتور بالل طالبا منه أن يشرح          

 .لهم نظريته
تقدم الدكتور بالل وهو يحمل في يده جهازا صغيرا يشبه          

 :ان قائالًفانوس رمض
أنتم تعرفون أن الذرة التي تتركب منها أي مادة تتكـون           
أساسا من نواة يدور حولها عدد من اإللكترونات في مدارات          

 فإذا أمكن إلغاء أو تقليل      ،وأن معظم حجم هذه الذرة هو فراغ      
 أصبح حجم الذرة أقل بمليارات المرات وبالطبع        ،هذا الفراغ 

 .از يقوم بهذه المهمةزادت كثافتها جداّ وهذا الجه
قال أحد العلماء ولكن ما عالقة هذا بالقضـاء علـى            -

 ؟أسلحة الدمار الشامل



 ١٣

 :واستطرد قائلًـا  ، أنتظر حتى النهاية   : قال الدكتور عمر   -
لو أننا شغلنا هذا الجهاز اآلن تجاه هذه الكرة الكبيـرة مـن             

 وبدأ الدكتور عمر    ،الخشب فإن حجمها سيقل وتزداد كثافتها     
رة كبيرة من الخشب فوق المنضدة ثم يسـلط عليهـا           يضع ك 
ــدريجيا،الجهــاز ــا يصــغر ت ــإذا حجمه ــم تثقــب ، ف  ث
 وتسقط على األرض،المنضدة

إن تصغير حجم الكرة أدى إلـى       : وهنا قال الدكتور عمر   
زيادة كثافتها بصورة كبيرة مما أحدث فرقًا هائلًا في الكثافـة           

لى إيجاد قدرتها على     المنضدة فأدى ذلك إ    ،بين مادتها ومادة  
 ولذلك فإني أطلق على هذه العملية       ،ثقب المنضدة والنفاذ منها   

؛ ألن أي جسم يتعرض لهذه العملية يتحـول          )الجسم الثاقب (
 ألنه قادر على النفاذ من أي شئ نظـرا          ،لجسم صغير ثاقب  

مثل ذلك الذي يحدث مثلًا لو وضعت شـيًئا         . .لكثافته الشديدة 
 ،بيرة من قش األرز فأنه يصل إلى آخرهـا    ثقيلًا فوق كومة ك   

 وليس نتيجـة  ،ويهبط داخلها عن طريق ثقله أو كثافته العالية       
 .قدرة على االختراق خاصة به

ثم عاد الدكتور بالل فوضع كرة كبيرة من الخشب فـوق           
 ، فإذا بها تختفي بعـد لحظـة       ، وسلط عليها الجهاز   ،األرض

كن حجمها صـغير     ول ،وهنا قال الدكتور عمر إنها لم تختف      



 ١٤

وأنـتم  . جدا وكثافتها زادت جدا فثقبت األرض وغاصت فيها      
بالطبع تعرفون أن األرض تتكون من عدة طبقات ذات كثافة          

 فالطبقة الخارجية من األرض تسـمى       ،)البصلة(معينة مثل   
كيلـو  ) ٤٠ – ١٠( وسمكها يتراوح بـين      ،القشرة األرضية 

بقتها تسمى المعطـف     ثم طبقة أخرى أكثر كثافة من سا       ،متر
 ثـم طبقـة   ،كيلو متر) ٤٠٠(العلوي ويبلغ سمك هذه الطبقة  

ويبلغ سـمكها   ،تسمى المعطف السفلي أكثر كثافة من سابقتها    
 وهي طبقـة    ، ثم نواة األرض الخارجية    ،كم) ٢٢٠٠(حوالي  

 وسمكها يصـل إلـى نفـس سـمك          ،من المعادن المنصهرة  
 ثـم نـواة األرض      ،ة إال أنها أقل منها كثاف     ،المعطف السفلي 

 . كيلو متر١٢٠٠الداخلية التي يبلغ نصف قطرها حوالي 
 أننا نريد توصيل جسم إلـى إحـدى         - مثال   -ولو تخيلنا   

هذه الطبقات فإنه يجب أن تكون كثافته قادرة على االختراق          
 أما إذا زادت كثافته عـن كثافـة كـل           ،إلى هذه الطبقة فقط   

 كانت  ،الناحية األخرى طبقات األرض فإنه يثقبها ويخرج من       
هذه هي المشكلة التي واجهتني ؛ ألنه من المفـروض أننـا            
سوف نحول كل أسلحة الـدمار الشـامل والقنابـل الذريـة            

 ولكـن   ،والنووية إلى أحجام صغيرة جدا ذات كثافة عاليـة        
يجب ضبط هذه الكثافة بحيث تظل موجـودة فـي منطقـة            



 ١٥

علـى حسـابات     وقد اعتمدنا    ،المعطف السلفي لألرض مثال   
 .دقيقة ساعدنا فيها علماء الرياضيات والحاسبات اآللية

والمشكلة الثانية التي واجهتنا هي أن التفجيـر النـووي          
 إما على االنشطار الذري أو االندماج       -كما تعرفون   -يعتمد  
 وبالتالي كان علينا أال نصل بزيادة الكثافة إلى درجة          ،النووي

خطاه بسرعة أو ال نصـل إليـه         فإما أن نت   ،االندماج النووي 
؛ ألنه    وهذه الحسابات المعقدة قد بذلنا فيها جهدا كبيرا        ،أصال

 ،بدون هذه الحسابات فإن األخطاء كانت ستؤدي إلى كارثـة         
 النوويـة   االنـدماجات حيث يمكن أن يحدث مجموعة مـن        

 .المدمرة
 ، وأنا أوافق عليهـا    ، هذه فكرة رائعة   :وقال العالم الصيني  

 ولكن ال   ،ا سوف تدمر أسلحتنا الذرية والنووية أيضا      ولو أنه 
 ،بأس مادام العالم كله سيتخلص من أسلحة الـدمار الشـامل          

كيف تصـلون إلـى تلـك األسـلحة         . .ولكن لي سؤال هام   
 وكيف تدخل بجهازك هذا     ؟ ومن سيسمح لكم بذلك    ؟لتدميرها

 ؟إلى مخازن األسلحة
        ولقـد كنـا    ،اقال الدكتور في الحقيقة هذا سؤال هام جـد 

 وندرك أن القوى المسيطرة على تلك األسـلحة         ،نعرف ذلك 



 ١٦

 وبالتالي كان علينا أن بحث عن وسـيلة         ،لن تفرط فيها طبعا   
 .أخرى

ولقد أمكن للعالم الباكستاني عبد السالم أن يقـدم جهـازا           
. .يرسل أشعة سينية يمكن تحميل المـواد المتفاعلـة عليهـا          

واد المتفاعلـة والتـي تحـدث    بحيث يمكن الوصول بهذه الم 
 وقد قـررنــا إنشـاء      ،عملية التحويل إلى أي مكان نريده     

مركز إلرسال تلك األشعة المحملة بالمواد إلى كل مكان فوق          
سطح األرض بحيث تمسح األرض شبرا شبرا بحثًـا عـن           
األسلحة لتحويلها إلى أجسام ثاقبة تغيب فـي بـاطن األرض      

لسفلي وبالتـالي ال يحـدث أي       وبالتحديد في طبقة المعطف ا    
تسرب إشعاعي منها، بـل تخـتلط فـي النهايـة بـالمواد             
المنصهرة، وتتحول إلى أشياء أخرى وتتحلل فـي النهايـة          

 .وتصبح جزءا عاديا من باطن األرض
 هناك خطأ كبير في     :انبرى العالم الياباني سوزوكي قائال    

 القادرة على    فإن إطالق األشعة المحملة بهذه المواد      ،المسالة
تحويل األشياء إلى ثواقب في كل مكان يمكن أن تحول كـل            
ما فوق األرض من مصانع ومزارع وإنسان وحيـوان إلـى       

 تدفنه فـي    – وبالتالي تدمر كل ما على األرض        ،مواد ثاقبة 
 .باطن األرض وتنتهي الحياة



 ١٧

 نعم كانت هـذه أعقـد مشـكلة         :ابتسم الدكتور بالل قائالً   
دراسة طويلة للخواص الفيزيائية والكيميائية      وبعد   ،واجهناها

 وكذلك الموجات المغناطيسـية التـي       ،ألسلحة الدمار الشامل  
تثيرها حولها أمكن بعد االستعانة بالخبراء اليابانيين أنفسـهم         

 ،في الحاسبات اآللية ضبط نقطة العمل في المـواد المحملـة         
ت بحيث ال يحدث التفاعل إال عند درجة معينة من المجـاال          

المغناطيسية والكهربائية التي تتفق فقط مع تلـك الموجـات          
 ولحسن الحـظ فـإن تلـك        ،المحيطة بأسلحة الدمار الشامل   

الموجات التي توجد عادة حول الصواريخ والقنابل وغيرهـا         
تختلف تماما عن تلك الموجات الموجـودة حـول األجهـزة           

لي فـإن   والمعامل التي ال صلة لها بالتدمير والتسليح، وبالتا       
المواد المحملة والقادرة على تحويل األجسام إلى ثواقـب ال          
تبدأ التفاعل إال عندما تصطدم بتلـك الموجـات المحيطـة           

 .بأسلحة الدمار الشامل
هنا قال الدكتور عمر أقترح تكريما لمجهود الدكتور بالل         

 ).١٤٥٠بالل (أن نطلق على هذا االختراع العظيم اسم 
ا أيديهم بالموافقةورفع العلماء جميع. 
 وهي أننا بالفعـل     ، لدى مفاجأة أخرى   :وقال الدكتور عمر  

قد أقمنا مركزا إلرسال األشعة المحملة بالمواد القادرة علـي          



 ١٨

فوق جبل الطـور    ) ١٤٥٠بالل  (تحويل األشياء إلى ثواقب     
 وأنـه   ، وأننا قد جربناه عدة مرات بنجاح      ،بشبه جزيرة سيناء  

ك األشعة لتحويل القنابل الذرية فوق      بعد قليل سوف تنطلق تل    
األرض أو تحتها أو فوق الماء أو تحته إلى ثواقب تدخل في            

 .باطن األرض إلى األبد
كان أذان الفجر قد بدأ ينبعث من فوق المآذن بالمسـاجد           

 ثم  ، وتوقف الدكتور عمر لحظة    ،المحيطة بشقة الدكتور عمر   
يع أسلحة الدمار   قال اآلن وبالتحديد مع أذان الفجر تحولت جم       

الشامل في كل مكان على وجه األرض إلى ثواقب وغاصت          
في باطن األرض على أعماق سحيقة في طبقـة المعطـف           

 .السفلي لألرض
 إنني أصدقك يا دكتور عمر، إننـي        :قال الدكتور روبرت  

أحس أن العالم على مقربة من فجر جديد من العدل والحرية           
دمها المستكبرون في ظلم    بعد أن غابت القوة التي كان يستخ      

 ولكن على العلماء مهمة أخـرى وهـي اسـتخدام           ،اآلخرين
 في إسـعاد البشـر   – ألنها نعمد من اهللا -المنجزات العلمية  

 .وتحقيق الرفاهية للجميع
 .بالطبع يا دكتور هذه مهمتنا المقدسة



 ١٩

كان االجتماعات في كل مكان في وزارات الحرب فـي          
ا والجميع يتساءل أيـن ذهبـت       غيرهم أوأمريكا وبريطانيا   

 وهل يعقل أن تسرق كل      ؟ هل يمكن أن يسرقها أحد     ؟األسلحة
 .؟اختفت وأين ؟هذه األسلحة في وقت واحد

 إلـى أن قـام      ،ظل السؤال حائرا لدى جنراالت الحرب     
تجمع العلماء العقالء بإصدار بيان شرح فيه المسـألة بكـل           

 .تفاصيلها
 

**** 
ـ        يط األطلنطـي تجمـع     في مقر فخم على شـاطئ المح

 قال أحـدهم    ،المرابون والشواذ وقيادات المافيا لبحث الحالة     
 لم نعد قادرين اآلن على التحكم في النـاس          ،ويدعى كوهين 

 وهناك أصوات تطالب بإلغاء     ،وال تخويف الشعوب الصغيرة   
 وآخرون يطـالبون بعدالـة      ،الربا والقمار والخمر والدعارة   

 أين األيام التـي كنـت       :د قائال  ورد عليه ديفي   ،توزيع الثروة 
 ؟أسعد فيها برؤية الجماجم والدماء واألشالء

 لم يعد للحياة معنى في ظل هذا الوضـع          :قال أحد الشواذ  
 قال روكـر    . إن باطن األرض خير لنا من ظاهرها       ،الجديد

 ! الحل هو االنتحار:من كبار رجال البنوك واألعمال



 ٢٠

 أقترح عليكم   :اانبرى رجل الصناعة المعروف فورد قائلً     
 وذلك بـأن    ،فى عملية االنتحار   ) ١٤٥٠بالل  (أن تستخدموا   

تتحولوا بواسطته إلى ثواقب وتغوصون في بـاطن األرض         
 .لتدفنوا إلى جانب أسلحتكم ومعداتكم

وانتهى اللقاء واألشرار مصممون على اغتيال كل من له         
 ،)علماء الخيـر للبشـرية    (صلة بهذا البيان الذي وقع باسم       

 ، لتنفيذ العملية  ،أعطوا للموساد اإلسرائيلي الضوء األخضر    و
ولكن أفراد الموساد كانوا يفكرون في اغتيالهم بصورة غيـر      

 ، وقرروا أن يبدءوا بـاألهم ،تقليدية تليق بذكاء هؤالء العلماء    
وأخذوا .. وركزوا جهدهم على الدكتور بالل ثم الدكتور عمر       

ي إحـدى الواليـات      حتى دعيا االثنان ف    ،ينتظرون الفرصة 
ولكنهم الحظوا أن الدكتور بالل     .. األمريكية إللقاء محاضرة  

كما ) اإلنترنت(قد أنشأ موقعا على الشبكة العالمية للمعلومات        
 –أنه أرسل بالعديد من األفكار لدى كل مراكـز البحـوث            

 وأذاع في إحدى الفضائيات أنـه       ،وكأنه كان يعلم أنه مقتول    
ل اهللا ثم والعلم من قوى الشر في العالم         ينتظر الشهادة في سبي   

وال تالميذي الذين   ..  فلن تموت فكرتي   ، إن مت  : ولكنه قال  –
 .تربوا على حب الخير للبشرية وإشاعة النور والعدل للعالم



 ٢١

كانت خطة األشرار أن ينسفوا قاعة المحاضـرات مـن          
 وحين دخل بدءوا فـي      ،خالل قنبلة زمنية قريبة من مجلسه     

 وهـم ينتظـرون     ، ثم انطلقوا سريعا بسيارتهم    ،لةتوقيت القنب 
 وكانت كل أجهزة الفضائيات العالمية      ،انفجار المكان بما فيه   

 وكانت ثواني القنبلة تمـر      …تراقب ما سيقول الدكتور بالل      
 .سريعا

 رغـم أنـه     ،لغة وطنه ) باللغة العربية (قال الدكتور بالل    
والعصر إن  (رحيم  بسم اهللا الرحمن ال   :"يتقن العديد من اللغات   

 ..اإلنسان لفي خسر أال الذين
 – وهو ينهار    ، وشاهد العالم كله المبنى    ،وانفجرت القنبلة 
وكثـر  ..مركز للبحوث باسمه  .  وأقيم له  ،فتعاطف معه العالم  

عدد تالميذه، وأصر العالم على محاكمة المجرمين األشـرار         
 .خصوصا أن العالم كله له ضحايا من هذه القوى الشريرة

وتم التحقيق مع كل السيارات التي انطلقت قبـل وأثنـاء           
  . وتحدد االشتباه في بعض الشخصيات،الحادث في المنطقة

وحينما حاولت الشرطة القبض عليهـا أخـذوا يقـاومون     
 وسقطوا جميعا قتلي ماعدا     ،وقتلوا العديد من رجال الشرطة    

 ثم تسـمم فـي      …مصاب أكد أنه ينتمي للموساد اإلسرائيلي       
 .المستشفي رغم الحراسة




